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Dragi creștini din România,

Vă invităm să vă alăturați, împreună cu noi, la milioanele de creștini din întreaga lume, și pentru o lună de 
zile să facem un tur de rugăciune pentru cei care nu îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeul nostru. 

„30 de Zile de Rugăciune pentru Poporul Musulman” este o mișcare creștină internațională de mijlocire 
pentru musulmanii din toată lumea. Scopul acestei acțiuni este să ne amintească de cea mai puternică și 
accesibilă cale de a evangheliza: rugăciunea. Nu toți avem chemare și putem să mergem în misiune în țările 
musulmane, dar toți putem să ne rugăm, iar Dumnezeu ascultă rugăciunile făcute cu credință și conform voii 
Sale. Știm că este voia Lui să ne rugăm pentru mântuirea popoarelor. 

De ce trebuie să ne rugăm pentru musulmani?
Pentru că islamul este a doua religie în lume în ceea ce privește numărul de adepți, după creștinism, și 
continuă să atragă tot mai mulți oameni. În România, islamul este urmat de 0.3% din populația țării, iar 
în prezent, în țara noastră există peste 80 de moschei.

Noi știm și credem că Biblia și Dumnezeul Bibliei reprezintă Adevărul. Cineva spunea că nu e necesar să 
fii creștin ca să realizezi că Biblia este adevărată, ci doar să știi puțină istorie și vei vedea că tot ceea ce s-a 
scris în Biblie, s-a împlinit. De aceea, să mijlocim pentru mântuirea acestui popor, ca fiecare să ajungă să Îl 
cunoască pe Domnul Isus Hristos, Singurul care poate da mântuire.

Totodată, această acțiune are ca scop rugăciunea pentru cei care s-au convertit de la islam la creștinism. Acești 
oameni se confruntă zi de zi cu persecuții din cele mai greu de închipuit. O privire mai atentă asupra știrilor 
legate de persecuțiile îndurate de creștinii din zonele musulmane ne fac să înțelegem nevoia de rugăciune pe 
care o au acești frați ai noștri și, totodată, ne fac să ne analizăm modul în care ne ducem noi traiul zilnic 
în țara noastră și lucrurile greșite pe care punem noi preț. Ne fac să vedem că, în timp ce noi, profitând de 
libertatea din țară, ne luptăm pentru lucrurile pământești, în alte părți din lume, creștinii suferă bătăi, 
foamete, închisoare și chiar își pierd viața – toate de dragul lui Dumnezeu și al lucrurilor de sus.

Echipa Știri Creștine
www.stiricrestine.ro
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Dragi prieteni,

„Mulțumesc” este mesajul pe care îl primesc cel mai des.

Proiectul „30 de zile de rugăciune” continuă să fie bine 
primit în toată lumea. Pentru că ne axăm pe Ramadan 
și rugăciunile noastre coincid cu acea lună, creștinii de 
toate vârstele, din toate mediile și culturile află că se pot 
raporta la motivele specifice de rugăciune și se pot ruga 
mai eficient. Am cerut lucrătorilor misionari să ne spună 
care sunt cererile specifice de rugăciune pentru lucrarea 
lor din acest an. S-ar putea să nu menționăm acest lucru 
pentru fiecare zi, dar păstrați aceasta ca nevoie de bază în 
rugăciunile voastre și amintiți-vă că lucrătorii misionari 
de care auziți au acest obiectiv-cheie.

„Mulțumesc” pentru rugăciune. Acesta este mesajul pe 
care vreau să-l aud. De asemenea, vrem să mulțumim 
co-lucrătorilor care scriu rapoarte pentru acest ghid, 
celor care traduc, printează și distribuie acest ghid. Și, 
bineînțeles, mulțumim donatorilor care ne-au ajutat 
să continuăm să realizăm „30 de Zile” prin dărnicia lor 
financiară. Poate fi măsurată o singură rugăciune?

Toată gloria să fie a Domnului,

Editorii
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Din cei cinci stâlpi ai credinței, musulmanii 
sunt de acord cu:

Un singur dumnezeu (Allah) 97% 

Ziua Judecății și credința în existența Raiului 94% 

Ziua Judecății și credința în existența  Iadului 87%

Credința în existența îngerilor 88%

Coranul fiind cuvântul literal al lui Dumnezeu  80%

 cei din SUA 50%

Credința în profetul Mohamed:  97% 

Ce cred musulmanii de azi?
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Credința 
într-un Singur 

Dumnezeu 
(Allah)  

Postul în 
perioada 

Ramadanului Respectarea 
“Zakat” 
(fapte 

caritabile)
Efectuarea 
celor cinci 
rugăciuni 

zilnice Pelerinajul la 
Mecca

97% 93%
77%

63%
9%

Cei mai mulți musulmani cred 
cu tărie în cei „Cinci Stâlpi”. 

Procentajul de practicare 
este următorul:

Credința în destin „dacă vrea 
Dumnezeu” (fatalism/ numit „in sha 
Allah”):

Orientul Mijlociu / Africa de Nord:  93%

Asia de Sud:  91%

Asia de Sud-Est:  89%

Asia Centrală:  88%

Sud-estul Europei:  57%

Mai mult de o singură interpretare 
corectă a învățăturilor credinței lor? 

Câți spun că sunt posibile multiple 
interpretări:

Tunisia:  58% 

SUA:  57%

Liban:  45%

Iordania:  23%

Egipt:  21%

Kârgâzstan și Malaezia:  17%



     Încurajând, educând și 
împuternicind din anul 1993
   Chemând cât mai mulți creștini 
ca să se roage pentru lumea 
musulmană

S copul acestui ghid de rugăciune este 
să inspire și să călăuzească fiecare 

cititor în timp ce mijlocește în fața Tronului 
Celui Preaînalt. Vă încurajăm să căutați mai 
multe informații și să câștigați o mai bună 
cunoaștere a lumii islamice și a lucrării lui 
Dumnezeu în rândul musulmanilor, cât și 
o cunoaștere mai bună în ceea ce privește 
dezvoltarea relațiilor de prietenie cu 
musulmanii din zona dumneavoastră.

Când vă veți ruga în săptămânile următoare, 
vă rugăm să folosiți cât mai multe versete din 
Scriptură. Acest lucru este benefic fie că vă 
rugați singur, fie că vă rugați în grupuri. Am 
inclus în broșură diferite referințe biblice. În 
timp ce meditați și vă rugați conform acestor 
texte, cereți ca Dumnezeu să vă inspire. Acest 
lucru vă va întări credința, iar Dumnezeu vă 
poate oferi noi revelații pentru rugăciune, 
bazate pe Cuvântul Său.

Ramadan 1435
Așa cum știți, următoarele treizeci de 

zile coincid cu timpul musulmanilor de 
post în această lună numită luna Ramadan. 
Rugăciunea în timpul acestei perioade îi 
ajută pe mulți creștini ca să se identifice cu 
musulmanii. De asemenea, știm că mulți 
musulmani sunt mult mai religioși în timpul 
Ramadanului și foarte mulți caută răspunsuri 
reale de la Dumnezeu. Acest lucru ne oferă 
nouă, creștinilor, oportunitatea de a ne ruga 
în mod special ca Dumnezeu să le vorbească 
musulmanilor și să lucreze în viețile lor. 
În fiecare an primim multe mărturii care 
confirmă că Dumnezeu exact așa face.

Potrivit cu calendarul musulman, 2014 este 
anul 1435. Aceasta este a douăzeci și treia 
broșură produsă de când am printat prima 
broșură în anul 1993. Datele pentru Ramadan 
sunt stabilite conform calendarului islamic 
lunar de 354 de zile. Ramadanul vine în fiecare 
an cu 11 zile mai devreme. Au fost 23 de ani 
lunari din anul 1993.

30 de Zile de Rugăciune  
Internațional
  Deși se opune islamului, “30 de Zile 
Internațional” scoate în evidență dragostea 
lui Dumnezeu pentru musulmani. Această 
mișcare de rugăciune a căutat întotdeauna să 
cultive un spirit de umilință, dragoste, respect 
și serviciu față de musulmani. Menținem o 
atitudine pozitivă față de musulmani. Nu 
denigrăm și nici nu criticăm musulmanii. 
Înțelegem că islamul îi are în vedere pe 
oameni. Isus a zis: „Iubește-ți aproapele ca pe 
tine însuți.”
   Pentru mai multe informații despre noi, 
scopurile noastre și ideile despre cum vă 
puteți ruga în mod eficient, vă rugăm să 
vizitați site-ul www.stiricrestine.ro.

scopul nostru
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Structura globală 

pe vârste:

0–14 ani 26.3%

15–64 ani 65.9%

peste 65  7.9%

vârsta medie 28.4 ani

Zona galbenă de pe 
hartă este fereastra 10/40 
unde trăiesc cei mai mulți 

oameni la care încă nu a 
ajuns Evanghelia (între 

latitudinea 10 și 40)



Bisericile sănătoase sunt una din cheile reproducerii

Din noua carte a lui 
David Garrison, “Un vânt 
suflă prin Casa Islamului”. 

O adiere de vânt 
suflă prin Casa 

Islamului. Dar al-
Islam, sau „Casa Păcii” 
în limba arabă, este un termen folosit 
de musulmani pentru a se referi la acele 
țări unde își pot practica liber religia – în 
prezent sunt 49 de națiuni și cel puțin 1.7 
miliarde de oameni. Aceasta înseamnă că 
islamul dirijează domeniile spirituale din 
aproximativ un sfert din populația lumii. 
Dar se întâmplă ceva astăzi, ceva minunat! 
     “Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar 
nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa 
este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan 3 : 8) 
    Astăzi, în mai mult de 60 de locații separate 
apar noi comunități de urmași ai lui Hristos, 
care provin din medii musulmane. Fiecare 

mișcare are cel puțin o mie de credincioși 
botezați și cel puțin o sută de noi închinători 
– toate acestea doar în ultimul deceniu. În 
anumite țări, comunitățile au crescut la zeci 
de mii de noi credincioși convertiți de la islam 
la creștinism. 

Trecutul
   Acest fapt este remarcabil. Timp de aproape 
paisprezece secole, milioane de „creștini” 
au fost asimilați în Casa Islamului, prin 
expansiunea otomană, de exemplu. Deși 
musulmanii convertiți și-au făcut și ei drum în 
turma creștină, acest fapt s-a întâmplat foarte 
rar. 
  Abia la sfârșitul secolului al XIX-lea găsim în 
Indiile Olandeze de Est prima mișcare liberă 
și autohtonă a musulmanilor care vin la 
Hristos. Până la sfârșitul secolului al XX-lea, au 
existat șapte mișcări separate de comunități 
musulmane care au venit la credința în 
Hristos. Nu este un accident faptul că aceste 
mișcări coincid cu multele rugăciuni înălțate 
pentru oamenii neevanghelizați din lumea 
întreagă, în special din lumea musulmană. 

  Acest teren de rugăciune trebuie să 
continue. 
   Fie ca Dumnezeu să ne descopere inima Lui 
pentru a ne ruga astăzi așa cum El dorește. 
Rugați-vă, totodată, pentru miile de creștini 
convertiți de la islam la Hristos, care au fost 
atinși de vântul Duhului Sfânt și care plătesc 
prețul pentru noua lor credință. În al doilea 
rând, credincioșii născuți în religia creștină 
vor participa la acest seceriș al musulmanilor 
pentru Hristos.

Ceva se întâmplă, 
ceva istoric. Un 
vânt suflă prin Casa 
Islamului.

Ziua 1
Sâmbătă 28 Iunie

  Vântul bateGLOBAL
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  Vântul bate

Noii credincioși au nevoie de Biblii, ucenicie și rugăciune!

“Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu 
vor pieri, şi nimeni nu le va smulge 

din mâna Mea.” (Ioan 10:28)

Ne rugăm pentru musulmanii care 
au venit la Hristos în acest an

N e bucurăm în secerișul oamenilor 
care au intrat în Împărăția lui 

Dumnezeu de când ne-am rugat anul 
trecut. Nenumărați musulmani și-au pus 
încrederea în Hristos și au primit prin harul 
Lui iertarea de păcate. Aceștia au devenit în 
acest an frații și surorile noastre în Hristos.  
    Jari a știut că decizia de a-L urma pe Hristos 
nu va fi una ușoară. El a cunoscut riscurile și 
faptul că e posibil chiar să moară, dar a știut 
exact și ceea ce a făcut Isus pentru el la cruce. 
A luat decizia cu toată inima lui și familia sa 
știa acest lucru. În ciuda opoziției, Jari rămâne 
un om respectat în comunitate, continuându-
și legăturile cu poporul lui. Recent a 
avut bucuria de a duce o rudă la Hristos.   
   Lăudat să fie Domnul – Jari și soția lui 
așteaptă un copil. Tânăra sa familie va sta în 

comunitatea și cultura musulmană 
și va deveni sare și lumină în 
societatea în care e așezată. Copiii 
vor fi crescuți pe fundație biblică în 
casa lor, chiar dacă trăiesc printre 
regulile și legile islamului. Cu 
siguranță, vor avea nevoie de sprijinul 
și rugăciunile noastre continue. 
    Bineînțeles, veștile nu sunt 
întotdeauna bune. Pe unii din cei 
care L-au primit pe Hristos în acest 
an, oamenii din jurul lor i-au făcut 
să se întoarcă la islam, de obicei 
pentru a salva onoarea familiei. 
Haideți să nu-i judecăm, ci mai degrabă să 
ne rugăm cu dragoste frățească pentru ei.  
    Jari și familia lui sunt mulțumitori pentru 
voi și ceilalți care se roagă cu credință pentru 
lumea musulmană. Și el a realizat importanța 
mijlocirii și dragostei pentru cei pierduți, care 
vine din căutarea inimii Tatălui pentru fiecare 
om în parte, pentru familii și chiar pentru țări.   
Jari ne-a cerut în mod specific să mulțumim 
pentru ei și să ne rugăm pentru siguranța 
spirituală a lor și a copiilor lor. În zilele ce 

urmează, haideți să ne axăm pe rugăciunea 
pentru cei pierduți din lumea musulmană.

Promisiunea lui Dumnezeu ne spune 
că El ne va binecuvânta pe noi și pe 
copiii noștri. Psalmul 115 : 12 – 15. 

Ziua 2
Duminică 29 Iunie

Noi membri ai familieiGlobal
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Interdependența este cheia în cadrul familiei și al comunității musulmane!

În timp ce mă aflam în Yemen la sărbătorirea 
unei zile de naștere, am fost uimit de 

respectul pe care cei tineri îl au față de cei mai 
în vârstă decât ei și față de bătrâni. Au fost 
mulți oameni în vârstă la petrecerea zilei de 
naștere, deoarece cea sărbătorită împlinea 
șaptezeci și șapte de ani. Capii familiei au stat 
în locurile lor, serviți de copii și de cei tineri. 
Era clar că părul alb și ridurile sunt un plus 
aici. Musulmanii sunt învățați să se poarte 
cu cei bătrâni cu onoare, respect și umilință.  
    În cultura musulmană, respectul și stima 
cresc odată cu vârsta. Părinții în vârstă sunt 
îngrijiți datorită experiențelor lor de viață. 
Oportunitatea de a avea grijă de nevoile unuia 
din părinți în ultimii ani de viață este privită 
ca un dar de la Allah. Deciziile majore se fac, 
adesea, de cel mai bătrân, capul familiei. 
Vedem că acest lucru este bun și adevărat 
în ceea ce privește domeniul spiritual. 
Depinzând de cel bătrân, întregul trib s-a 
convertit – atât la creștinism, cât și la islam.  
   În general, pe măsură ce oamenii 
înaintează în vârstă, schimbarea devine 
dificilă. Acest lucru este mult mai valabil 
pentru musulmani, fie că e vorba de 

schimbarea de ideologii sau obiceiuri, 
tradiții sau felul de a face anumite lucruri.  
   Nu este o sarcină ușoară pentru un 
musulman în vârstă să-și lase deoparte 
credința și practicile de-o viață și să-și pună 
credința în Hristos. Totuși, toate lucrurile 
sunt posibile pentru Atotputernicul nostru 
Domn și Dumnezeu. El poate să lucreze și 
să schimbe prin puterea Duhului Sfânt. În 
cazurile în care am văzut capi de familie 
și bătrâni atinși de Evanghelie, am văzut 
că întreaga familie Îl acceptă pe Hristos. 
    Am fost, de asemenea, uimit de faptul că 
bătrânii din Yemen erau dornici ca eu să mă 
rog pentru ei. Câțiva au izbucnit în plâns, deși 
eu m-am rugat în Numele lui Isus. Au fost 
foarte atinși de faptul că m-am rugat ca ei să 
aibă înțelepciune pe care să o lase familiei 
extinse. Rugăciunea mea este ca simțul lor 
de responsabilitate pentru familie să-i ajute 
să caute și să găsească Adevărul. Rugați-vă 
împreună cu mine pentru acest lucru.

Ziua 3
Luni 30 Iunie

Bătrânii din rândul musulmanilorGlobal
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SPERANțA DE vIAțĂ
1975–1979 52 de ani
2000–2005 68 de ani

PESTE 65 ANI
2000 10 milioane
2030 50 milioane

2010 65+ în medie 6.7% din populație
2030 65+ în medie 11.8% din populație

TENDINțE
65+ tind să fie:
Analfabeți: 75% | persoane cu venit redus | cu 
pensie mică sau deloc | întreținuți de familie | 
majoritatea de sex feminin

* Date UNPD (Diviziunea Populației Națiunilor Unite)

Orientul Mijlociu și Africa de Nord 
– Îmbătrânirea populației*

În cultura islamică respectul și 

stima cresc odată cu vârsta. ”“



A rabia Saudită este renumită pentru 
bogăția de petrol și ținuturile de 

deșert. Nu atât de bine cunoscute sunt 
extremele culturale și religioase care 
cauzează suferință pentru mulți saudiți. Din 
fragedă copilărie, saudiții sunt învățați să 
nu se încreadă în nimeni din afara familiei 
lor extinse. Încrederea poate fi acordată 
doar rudei apropiate, și chiar atunci, adesea 
există suspiciuni reciproce. Onoarea familiei 
este cea mai importantă, chiar până acolo 
încât victimele abuzului ajung să sufere în 
tăcere, decât să facă 
familia de râs.   
      În casa Samirei, 
tristețea umple 
camerele. Mama 
Samirei are febră și 
este foarte bolnavă. 
O nesiguranță 
înconjoară familia. 
Nimeni nu răspunde 
întrebărilor Samirei. Ea 
nu poate să înțeleagă 
privirea anxioasă 
de pe chipul mamei 

ei. Chiar după moartea mamei sale, 
fiecare suferă în tăcere. Samira nu va ști 
niciodată adevărul legat de ce anume s-a 
întâmplat cu mama ei. Neavând pe nimeni 
cu care să vorbească, Samira se întreabă 
în tăcere: „Aude cineva strigătul meu?”  
       Pentru majoritatea musulmanilor saudiți, 
Dumnezeu este atât de departe încât nu-și 
pot imagina că Lui Îi pasă în mod personal 
de fiecare din ei. Toți arabii saudiți Îl știu pe 
Isus ca Isa, profetul din Coran, dar puțini au 
auzit despre El ca fiind Prieten și Salvator. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Este dorința noastră ca saudiții să afle că Isus 
nu doar că aude strigătul lor, dar El le șterge 
lacrimile; este dorința noastră ca saudiții să 
nu se mai teamă de moarte, ci să găsească 
siguranța veșniciei cu Hristos. Să ne rugăm 
ca cel lipsit de speranță să găsească speranța. 
      

Motive de rugăciune: 
Frații și surorile noastre care se roagă 
pentru arabia saudită ne-au cerut să 
ne unim cu ei în rugăciune pentru:

 ● urmașii lui Isus din Arabia Saudită, ca 
aceștia să experimenteze cu adevărat 
prezența lui Dumnezeu, iar oamenii din 
jurul lor să observe schimbarea;

 ● Pentru cei care suferă în tăcere și 
singurătate, pentru bărbații, femeile și copiii 
din Arabia Saudită, ca aceștia să-L găsească 
pe Isus, Cel care a suferit pentru ei și căruia Îi 
pasă de ei.

Cerem acum pe genunchi, înaintea 
Domnului, ca aceștia să găsească curajul de 
a-L urma pe Isus.

Ziua 4
Marți 1 Iulie

Una din cinci persoane din Arabia Saudită trăiește sub pragul sărăciei!

aude cineva strigătul meu?orientu l mijlociu
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B ine ați venit la Colegiul Bareilly. Stabilit 
în anul 1837, mottoul este: “Înțelepciune, 

Dreptate, Curaj, Moralitate, Umanitate, Serviciu, 
Datorie, Cooperare, Succes”. Sunt destul de 
multe cuvinte, nu-i așa? Dacă studenții chiar 
au învățat despre toate acestea...” 

Bareilly este un oraș în creștere rapidă. 
Este situat în provincia nordică Uttar Pradesh 
(între New Delhi și Lucknow). Sunt 7 râuri care 
trec prin câmpiile joase ale Gangelui. Astfel, 
solul este bogat, dar nu și inundațiile.

Bareilly este unul din orașele dezvoltate 
ale Indiei de Nord, care atrage 

industria și foarte multă populație tânără. 
Colegiul Bareilly este plin, dar destul de 
scump. Nu mulți musulmani își pot permite 
să meargă acolo. Deși mulți dețin mici 
afaceri proprii, cei mai mulți sunt oameni 
săraci. Destul de puțini musulmani ar intra în 
categoria clasei de mijloc.

Bareilly – locul de naștere al lui Waseem 
Barelvi, un poet urdu cunoscut la nivel 
mondial – este, totodată, și un centru 
educațional. Aici rata de alfabetizare este de 
80%, mai mare decât rata la nivel național 
– 60%, cu 88% dintre bărbați și 65% dintre 
femei care știu să scrie și să citească.

violență comunală
Unele statistici pun populația musulmană 

din Bareilly la 35 de procente – mai mare în 
centrul orașului. Creșterea rapidă generează 
colonii de musulmani și hinduși la periferia 
orașului, cauzând o segregare între cele două 
grupuri. Violența comunală este un lucru 
obișnuit nu doar între hinduși și musulmani, 
ci și între diferite grupuri teologice islamiste.

În rândul oamenilor musulmani din Bareilly 

există o mână de lucrători creștini, iar unii 
și-au predat recent viețile în mâna Domnului 
Isus. De asemenea, există și creștini în secret 
și alții care caută răspunsuri reale. Se pare că 
mișcarea de trezire și mărire a Bisericii este 
iminentă.

Motive de rugăciune
lucrătorii creștini din Bareilly ne-au 
cerut să ne rugăm pentru:

 ● Creșterea lucrării de misiune în campus; 
lucrătorii misionari au nevoie să ajungă la 
studenți și profesori;

 ● Materiale și instruire pentru a crește 
plantarea de biserici și formarea de noi 
lucrători;

 ● Formarea de pastori care să protejeze și să 
zidească spiritual noii credincioși;

Dumnezeu ne cere mie și ție să avem credință 
în El și să credem că putem face orice ne cere 
El ca să facem. El este Atotputernic...

Ziua 5
Miercuri 2 Iulie

Al 50-lea oraș ca mărime din India

Rugați-vă pentru musulmanii din Bareillyindia
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Rugați-vă pentru musulmanii din Bareilly
M ulțumită împăratului roman din 

secolul al IV-lea, Constantin cel 
mare, siria a fost centrul lumii creștine. 
acest lucru a rezistat până în secolul al VII-
lea d. Hr., când islamul a pus stăpânire. 
siria a rămas națiune musulmană și parte 
din Imperiul Otoman. Conflictul în 
regiune a continuat, adesea reflectat în 
divizarea dintre musulmanii suniți și șiiți.  
      În timpul Primului Război mondial, 
lawrence al arabiei a încercat să elibereze siria 
de Imperiul Otoman. Francezii 
au devenit implicați, 
divizând țara si 
oferind minorității 
alawite (o sectă șia 
- shia) putere asupra 
musulmanilor sunny 
(suniți). În 1946, siria 
a câștigat independența 
și un musulman alawite, 
numit assad, devine 
puternic (numele lui 
înseamnă „leu”). În 1970, 
assad a preluat puterea prin 
lovitură de stat și a creat un stat 

polițienesc opresiv. musulmanii suniți (Frăția 
musulmană) au jurat să-l distrugă pe assad. 
    În timpul următorilor 30 de ani de domnie, 
ura musulmanilor suniți a crescut față de 
assad și alawiți. acest lucru explică o parte 
din conflictul siriei în prezent. assad a urât 
Israelul. În anul 1973, el a mers la război. 
Israel e câștigat, dar assad a pretins că a 
făcut islamul mai măreț. a rupt libanul în 
două, dar a câștigat mai multă putere, mai 

mulți prieteni și legături mai strânse cu 
Rusia și Iran. a murit în anul 2000.  

În același an, fiul lui – 
Bashar al-assad – s-a 

căsătorit cu o soție 
sunită. a existat 

speranța că 
acest tânăr 

președinte 
va aduce 

reforma. În schimb, el a exploatat oamenii. 
seceta și o expansiune a populației a intensificat 
sărăcia. Până în anul 2010, oamenii erau sătui 
de asuprire. dar o majoritate sunită a îngrozit 
minoritatea alawite. dacă assad este înlăturat, 
aceștia se tem de un masacru. O teamă mai 
mare este că cele mai multe țări sunite se vor 
alătura bătăliei și sângele va curge în toată 
regiunea.

Motive de rugăciune
O familie de misionari, care a trebuit să 
părăsească siria, ne-a explicat nevoile de 
rugăciune:

 ● Învățarea modului de rugăciune în prezent 
conform cu ceea ce Biblia ne spune despre 
trecutul și viitorul Siriei. Isaia 17 : 1 

 ● “Rugăciunea noastră de bază și strigătul 
inimii este pentru cei nevinovați care nu au 
nicio șansă de a auzi mesajul împăcării.”

Ziua 6
Joi 3 Iulie

Istoria conflictului din siriaOrientu l mijlociu
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Rugăciunea necesită înțelegerea rădăcinilor. 
Exemplul nostru de astăzi este cel al 

Siriei, dar lecțiile istoriei se aplică tuturor 

musulmanilor din toate națiunile lumii.”
“

Până în anul 2010, oamenii erau sătui de asuprire.



Fără apă? Nisipul este permis pentru ritualul de spălare în islam!

A stăzi, mulți musulmani vor merge la 
moschee pentru rugăciunea de vineri. 

Rugăciunea este de o mare importanță 
în islam. Când un musulman vorbește 
despre rugăciune, se referă la ritualul 
de rugăciune pe care îl repetă de 5 ori 
pe zi, „salat”, pe care fiecare musulman 
adult trebuie să-l practice la momente 
precizate, în timp ce stă cu fața spre Mecca.  
     Sunt permise doar ritualurile de rugăciune 
(nicio rugăciune formulată în mod liber). 
Rugăciunea de dimineață trebuie să se facă 
înainte de răsăritul soarelui, rugăciunea 
de peste zi trebuie făcută chiar înainte ca 
soarele să-și atingă apogeul, rugăciunea de 
amiază înainte de apus, rugăciunea de seară 
după apus, și rugăciunea de noapte atunci 
când e întuneric deja. În anumite momente, 
rugăciunea este interzisă – de exemplu, în 

timpul răsăritului de soare. Rugăciunile celor 
care nu sunt musulmani sunt invalide ca 
principiu.
 
Rugăciuni voluntare

 Pe lângă ritualul de rugăciune făcut de 
cinci ori pe zi, se poate oferi un alt ritual de 

rugăciune de încă trei ori. Islamul recomandă, 
totodată, rugăciunile de adorare și cerere în 
timpul momentelor de boală, de exemplu, 
sau pentru iertare. În aceste momente, 
rugăciunile pot fi formulate liber.     Cu toate 
acestea, acest tip de rugăciune (du’a în 
limba arabă) are doar valoare secundară în 
contrast cu ritualul de rugăciune obșinuit. 
      Să nu te rogi în mod voit este un păcat! 
Tradiția islamică spune: „Primul lucru 
care va fi cercetat în Ziua Judecății este 
rugăciunea.” De vreme ce nimeni nu se 

poate ruga zilnic de cinci ori pe zi în fiecare 
zi din viața lui, musulmanul este bântuit 
de teama că va muri fără să-și împlinească 
obligația. Rugăciunea nu este o exprimare 
a bucuriei unei relații cu Dumnezeu, nici o 
conversație cu Tatăl, ci este o regulă care 
trebuie învățată de la vârsta de șapte ani.  
     Prin comparație, rugăciunea biblică 
este voluntară, o conversație personală cu 
Dumnezeu, inspirată de Duhul Sfânt, permisă 
în orice vreme, atât celor credincioși, cât și 
celor necredincioși, cu acces garantat la tronul 
de har. În timp ce vă imaginați sau priviți cum 
merg musulmanii astăzi la moschee pentru 
rugăciunea de vineri, luați-vă timp pentru 
a avea o conversație cu Dumnezeu, Tatăl, 
despre musulmani și vedeți cum dorește El 
ca voi să vă rugați. În Numele lui Isus. Nu vă 
bucurați că cineva s-a rugat pentru voi? 

Ziua 7
Vineri 4 Iulie 

Rugăciunea în islamDespre islam
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„Inimile noastre au fost schimbate”, scrie Rik. „După 30 de 
ani de prejudecată față de poporul musulman, în acest an 

Domnul a înlăturat aceasta din inimile noastre.”

Aceasta și multe asemenea mărturii au venit la noi încă de la apariția 
primei broșuri „30 de Zile de Rugăciune”, în anul 1993. „Teama și 
intimidarea lumii musulmane au fost înlăturate în timp ce ne rugam în 
perioada Ramadanului.” Este cel mai consistent mesaj care vine de la 
voi, cei care citiți îndemnurile și vă rugați.

Faceți-vă timp și rugați-vă pentru cei care se roagă cu voi în această 
perioadă de Ramadan. „Viața mea de rugăciune s-a reînnoit prin 
această experiență. Mi-am văzut privirea ridicată spre cer și am simțit 
o nouă compasiune și o speranță pentru cei pierduți”, ne scrie Nancy. 
Slăvit să fie Domnul!

Rugați-vă ca tot mai mulți oameni și grupuri de creștini din lume 
să aibă viziunea și nevoia urgentă de rugăciune, ca Dumnezeu să 
ridice tot mai mulți oameni care să se roage pentru musulmani în 
timpul Ramadanului și după aceasta. Este mare nevoie de o nouă 
compasiune. „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni 
şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru 
toţi sfinţii.” (Efeseni 6 : 18)

Recunoaște-ți slăbiciunile... Dumnezeu îți va da putere. Domnului 
nu-i place aroganța, dar întărește pe cel umil.

Ne bucurăm să ne scrieți! Ne puteți contacta la adresa:  30zile@stiricrestine.ro

Rugați-vă pentru cei ce se roagă
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 Fără crimă. Fără furt. Fără minciună

L-am cunoscut pe Abdullah din Asia de Sud, 

care instruia sinucigași cu bombe pentru Al-

Qaeda. În timp ce beam ceai, el mi-a povestit 

despre un vis pe care l-a avut cu 10 ani în 

urmă. În vis, el zbura cu un avion, mergând în 

propria misiune de sinucidere. Dintr-o dată, 

Isus i-a apărut în față, și-a întins mâinile, le-a 

pus în jurul lui și i-a zis: „Fără crimă. Fără 

furt. Fără minciună.” În ziua următoare, el și-a 

întrebat prietenii despre ce poate să însemne 

acest vis. Fiecare i-a zis că visul a venit de la 

Satana, dar Abdullah nu era așa de sigur de 

acest lucru. A încetat să mai lucreze pentru 

Al-Qaeda și a căutat și început un curs biblic 

prin corespondență. Prima lecție era din cele 10 

Porunci – „Să nu ucizi. Să nu furi. Să nu minți.” 

Abdullah mi-a zis: „Am realizat că sunt în 

direcția bună”. Voia să știe mai multe, așa că un 

prieten l-a îndrumat 
spre un misionar 
din zonă. După ce 
a citit Scripturile 
timp de câțiva ani, 
el și-a predat viața 
lui Hristos. Astăzi 
el le spune cu 
bucurie celorlalți 
musulmani despre 
speranța lui în Isus.

M Ă R T U R I E



Fiecare este flămând şi are nevoie să cunoască Adevărul!

M ajoritatea liderilor de moschei nu 
consideră că societatea americană 

este ostilă islamului.” (1) Această declaraţie 
este doar una dintre puţinele care provin 
de la diverse sondaje efectuate în Statele 
Unite în ultimii ani. Cu cât publicul american 
devine mai conştient de islam, se pare că 
musulmanii, în general, se simt mai liniştiţi, 
în special în aşezările mari, metropolitane. 
    Nu este surprinzător faptul că cifrele 
joacă un rol în această privinţă. Numărul 
moscheilor a crescut mai ales în New York, 
California, Texas şi Florida, iar numărul 
de participanţi ai moscheilor continuă să 
crească. Un studiu a numărat 2,6 milioane 
de musulmani care, la sfârşitul Ramadanului, 
au luat parte la rugăciune, un număr 
mai mare faţă de ultima decadă, la acest 
aspect Texas clasându-se pe primul loc.  
   Conform unui raport Pew, majoritatea 
musulmanilor americani (63%) declară 
că nu există nicio tensiune inerentă 

între a fi devotat şi a trăi într-o societate 
modernă. 64% dintre creştinii americani 
sunt de acord cu acest lucru. (2) 
        Totuşi, studiul Barna, publicat imediat după 
bombardamentele de la maratonul Boston 
din 2013, a sugerat că o treime din americani 
(33%) au o percepţie favorabilă despre islam, 
în timp ce un procentaj puţin mai ridicat de 
persoane (36%) au susţinut că au o percepţie 
nefavorabilă despre religie. 31% dintre 
americani nu ştiu ce cred despre acest lucru. 
Se pare că naţiunea este destul de divizată în 
privinţa propriilor percepţii despre islam. (3) 
       În ciuda tragediei din Boston, majoritatea 
liderilor de moschei susţin că au fost trataţi 
bine de către oamenii din regiunea lor. Ei 
au simţit că ignoranţa islamului rămâne 
principala problemă a lor, dar, de asemenea, 
citează libertatea religioasă din America, 
şi contopirea credinţei ca o adăugare la 
zona lor de confort, deşi ei nu consideră 
întotdeauna că sunt trataţi în mod egal cu 

oamenii de alte credinţe, reprezintă o a doua 
problemă, la fel de importantă ca cea dintâi. 
     Mulţi musulmani din America sunt 
imigranţi din Asia de Sud, Africa, Iran şi aşa 
mai departe. O mare parte dintre aceştia fug 
de persecuţia sau de fundamentalismul din 
ţările lor natale. Un număr mare de oameni nu 
vorbesc fluent limba engleză, ceea ce, iniţial, 
provoacă dificultăţi Bisericii pentru a-i iniţia în 
ceva mai mult decât o simplă prietenie sau 
a oferi ajutor organizaţiilor. Amintindu-
ne acum de Biserica americană, să ne 
rugăm în mod creativ ca aceasta să 
găsească modalităţi relevante de 
a-şi împărtăşi credinţa, speranţa şi 
dragostea faţă de musulmanii 
care imigrează!

1 cair.com  
2 pewforum.org 
3 barna.org 

Ziua 8
Sâmbătă 5 Iulie 

musulmanii americani se simt în siguranţăsua
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musulmanii americani se simt în siguranţă

Familia face parte din ordinea sistemului social al islamului.

Una dintre cele mai uimitoare trăsături 
ale societăţii musulmane este 

importanţa acordată familiei. Această 
instituţie este privită ca o piatră de temelie 
şi cea mai puternică legătură din cultura 
islamică. De-a lungul istoriei, tăria familiei 
unite a fost cheia supravieţuirii multor 
triburi şi grupuri de oameni. Cele mai 
înalte valori culturale onorate centrează în 
jurul devotamentului faţă de familia unei 
persoane şi păstrarea respectului familiei şi 
al prietenilor. 
       Căminul musulman este o lume în 
sine. Familia musulmană tradiţională este 
extinsă, adesea cuprinzând trei sau mai 

multe generaţii. Căsătoria în cadrul familiei 
este deseori oficiată între verişori de grad 
îndepărtat. Familiile vor încerca mereu să 
locuiască aproape unele de altele. Afacerile 
şi meseriile familiei sunt transmise din 
generaţie în generaţie. Arta şi meşteşugul 
sunt înmânate fiicei de către mamă, şi fiului 
de către tată. Această organizare lărgită 
oferă un simţ al stabilităţii, al coerenţei şi al 
susţinerii, mai ales în vremuri de nevoie.  
 
Rolul păstorului 
      În islam, fiecare membru al familiei are o 
serie de responsabilităţi „păstoreşti” faţă de 
ceilalţi. Coranul înfăţişează roluri şi funcţii 

cu ideea că fiecare persoană este 
protejată de rău şi poate trăi 
armonios într-o familie „în condiţii 
de siguranţă şi de susţinere”, unde 
sarcina şi volumul de muncă 
sunt împărțite şi unde principala 
responsabilitate de „păstor” 
este de a asigura întregii familii 
menţinerea pe calea „dreaptă”.
 

Aşadar, pentru musulmani, familia este 
fundaţia centrală pe care societatea 
musulmană este construită. Acesta este 
motivul pentru care onoarea familiei este 
profund rănită atunci când o rudă părăseşte 
credinţa musulmană. De asemenea, e motivul 
pentru care familia unită este cheia spre 
a vedea mulţi musulmani care au acces la 
Evanghelia lui Cristos. Dacă o familie întreagă 
este evanghelizată, susţinerea şi protecţia 
pe care ei o pot oferi reciproc este foarte 
puternică. Iar influenţa asupra familiilor 
musulmane din jur se înmulţeşte.

MOTIVE DE RugăCIunE
Rugăminte de pe câmpul de misiune:

 ● Lucrătorii cer familiilor noastre să ne rugăm 
împreună pentru o familie musulmană 
extinsă. În mod specific, ca unii dintre voi 
înşivă sau familia voastră să se roage timp 
de un sezon. În timp ce vă rugaţi împreună, 
aşteptaţi-vă ca Duhul Sfânt să vă conducă 
spre noi adâncimi de rugăciune.

Ziua 9
Duminică 6 Iulie

despre organizarea familieiGlobal
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Întreabă şeful unui trib înainte de a străbate teritoriul afar!

P robabil unii dintre voi vă aduceţi 
aminte de rugăciunea din trecut făcută 

pentru poporul afar din Africa de Est. Fiţi 
încurajaţi de mărturii şi de fapte! Dumnezeu 
lucrează în mijlocul lor (1 Ioan 5:14).  
    Habitatul tradiţional al poporului afar este 
unul dintre cele mai călduroase regiuni din 
lume: zonele joase etiopiene şi regiunea 
de coastă din Eritreea şi Djibouti, în Cornul 
Africii. Mai puţin de 2,5 milioane de afari 
păstrează o modalitate tradiţională de 
păzire a turmelor de cămile şi de capre. 
Căutarea unui loc de muncă şi recunoaşterea 
i-au îndrumat pe mulţi spre oraş.  
    Afarii au fost cândva un popor mândru, 
nedominat de cineva, iar spiritul lor de 
luptă era de temut. Astăzi, ei joacă cel 
mai bine un rol de susţinere pe scena 
politică a celor trei ţări în care locuiesc 
majoritatea dintre ei. Mulţi afari trăiesc în 
sărăcie cumplită în zonele rurale sau în 
mahalaua oraşelor, resemnaţi şi fără nădejde.  
    Deşi afarii au fost „musulmani” timp de 
secole, credinţele lor străbune în spirite 
conturează viaţa lor cotidiană. Teama de 
spirite este tovarăşul lor constant. Pentru 

un afar, Dumnezeu este un judecător 
distant, deşi unul mult mai de temut.  
    Timp de decade, misionarii străini au lucrat 
în mijlocul poporului afar şi au tradus Biblia, 
însă doar câteva persoane au îmbrăţişat 
credinţa în Isus Cristos. Totuşi, în ultimii patru 
ani, Dumnezeu a deschis un nou capitol. Unii 
afari au urmat chemarea lui Isus de a aduce 
poporului lor mesajul dragostei lui Dumnezeu.   
   Dumnezeu a binecuvântat eforturile lor şi 
vedem începuturile comunităţilor care trăiesc 
în mijlocul acestui popor. Creştinii afari se 
confruntă cu persecuţia, dar rămân tari. Ei 
au găsit speranţă în Cristos şi refuză să dea 
înapoi.

MOTIVE DE RugăCIunE
 aceşti lucrători ne cer să îi susţinem 
în rugăciune. În mod deosebit, ei vor 
să ne rugăm pentru:

 ● curaj şi integritate pentru noii creştini 
afari, ca ei să împărtăşească dragostea 
lor abia descoperită;

 ● rugăciune pentru uşi deschise faţă de 

femeile afar, la care există un acces mai 
dificil;

 ● rugăciune pentru o versiune audio a Bibliei. 
În mod special este necesară o versiune de 
telefon mobil pentru iliteraţi (pe card micro 
SD).

Ziua 10
Luni 7 Iulie 

O nouă speranţă pentru poporul afarAfrica de est
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O nouă speranţă pentru poporul afar

În ţările musulmane, 4.3 milioane de copii mor anual!

 30 zile Internaţional a intervievat un 
director despre drepturile, marginalizarea şi 
neglijarea copiilor. Dumnealui a preferat să 
rămână în anonimat din cauză că lucrează în 
zonele afectate. (versiune prescurtată)
 
30 zile: Misiunea îndreptată spre copiii 
neglijaţi este evidenţiată, dar încă 
rămâne o provocare. De ce este atât de 
greu? 
     Majoritatea copiilor musulmani trăiesc în 
zone în care tradiţia familiei este de a păstra 
frâiele strânse asupra membrilor săi. Aşadar, 
copiii musulmani au mai puţină libertate de 
alegere decât cei din Occident. Organizaţiile 
creştine trebuie să fie sensibile la acest aspect şi 
atente la felul în care ele se raportează la copiii 
neglijaţi. Este o chestiune de încredere.
 
30 zile: Dar există modalităţi prin care pot 
fi ajutaţi copiii. Care sunt abordările pe 
care le vedeţi cele mai eficiente?
   Noi avem nevoie de educatori, scriitori, lideri 
sportivi băştinaşi şi aşa mai departe pentru 
a ajuta la modelarea vieţii copiilor şi la o 
personalitate pentru reuşită. Iar o mare parte 
a acestui proces are loc înainte de împlinirea 

vârstei de doisprezece ani. 

30 zile:  Care sunt principalele domenii în 
care copiii sunt neglijaţi?
      Aşa cum Malala Yousafzai (1) a arătat lumii, 
un mare domeniu de neglijare este educaţia, 
mai ales în rândul fetelor. Din păcate, o mare 
parte din provocarea educaţiei este rezultatul 
sărăciei. În mod surprinzător, mai mult de 
jumătate din copiii lumii sunt săraci. Este dificil 
pentru copiii flămânzi să aibă o perspectivă 
decentă asupra vieţii. Şi nu le putem spune doar 
“Fiţi binecuvântaţi, fiţi îmbrăcaţi şi fiţi sătui” şi 
să le dăm drumul.  
 
30 zile:  Biblia ne oferă un mandat de a 
interveni aici? 
     Cred că da. Biblia spune că toți copiii ar 
trebui să aibă parte de dragoste, de grijă, de 
compasiune, de un povăţuitor înţelept şi de o 
temelie de speranţă şi credinţă. Este datoria 
noastră să ajutăm în dragoste.
 
30 zile:  Care este cea mai mare nevoie a 
dumneavoastră?  
(Zâmbind) Rugăciunea! Dumnezeu îi iubeşte 
cel mai mult pe aceşti copii. Rugaţi-L să 

deschidă 
uşi şi El va face asta. Cereţi-I înţelepciune şi El 

v-o va da. Cereţi-I mai multă dragoste pentru 
aceşti copii neglijaţi şi fiţi uimiţi de felul rapid în 
care El v-o va da.

„Din gura copiilor…Ţi-ai scos o întăritură 
de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să 

astupi gura vrăjmaşului şi a omului cu dor de 
răzbunare.” Psalmul 8:2

(1) Numită cea mai faimoasă adolescentă a lumii, Malala 

Yousafzai a fost împuşcată de talibani în octombrie 2012. 

Cea de-a şaisprezecea aniversare a ei şi-a petrecut-o 

adresându-se Naţiunilor Unite în iulie 2013.

Ziua 11
Marți 8 Iulie

despre copiii neglijaţiinterviu
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94,000 membri ai castei makrani 
în Pakistan şi India

Un bou îşi scutură puternic capul pentru a 
scăpa de muşte, iar agricultorul makrani fuge. 
În urma unei recolte bogate de grâu, un alt 
agricultor makrani înalţă un stâlp deasupra 
căruia aşază un pantof zdrenţuit. Doi oameni 
makrani pornesc într-o călătorie, iar cel de-al 
treilea partener trebuie să aştepte înainte de a 
se alătura lor.

Ce 

se întâmplă? În fiecare dintre aceste situaţii 
membrii castei makrani încearcă să prevină 
ghinionul. Sunt un popor curajos; originar 
membrii comunităţii lor au fost angajaţi 
ca mercenari. Ironic, totuşi, teama domină 
vieţile lor. Deşi castele sunt de obicei asociate 
cu comunităţile hinduse, poporul makrani 
este musulman.

MOTIVE DE RugăCIunE
 ● Legaţi de teamă şi înşelăciune, poporul 

makrani are nevoie să fie eliberat prin puterea 
lui Isus Cristos. Rugaţi-vă ca ei să înţeleagă 
curând că se pot baza pe El pentru a-i elibera 
de deochi. Un cuvânt-cheie de rugăciune a fost 
identificat drept „încredere” (în El).

18,000 de musulmani tsakhur în 
Azeibaijan

„Tată, noi de ce nu avem cărţi?” Omul s-a 
holbat la fiul său: „Noi vorbim o limbă foarte 
specială. Puţini străini au învăţat-o până 
acum. Şi niciodată nu am avut o limbă scrisă.” 
Băiatul dădu din cap, dar încă era nedumerit. 

„Ruşii au încercat să ne impună scrisul, dar 
le-am rezistat. Nu avem nevoie de ei pentru 
a ne arăta cum să trăim”, a spus bărbatul cu 
mândrie. „Dar, tată, cum vom putea spera 
vreodată că vom citi marile cărţi ale lumii?” 
„Noi avem Coranul în limba arabă. Nu mai 
avem nevoie de altceva.”

În urmă cu mai bine de un mileniu, mulţi 
oameni tsakhur au auzit Evanghelia şi au 
răspuns acesteia alegând să Îl urmeze pe 
Cristos. Totuşi, fără o Biblie, ei nu au reuşit să 
transmită credinţa următoarelor generaţii. 
Azi, poporul tsakhur este considerat 
„neevanghelizat”, nu se cunosc urmaşi ai lui 
Cristos în rândul său.

MOTIVE DE RugăCIunE
 ● Rugaţi-vă ca grupările creştine să accepte 

poporul tsakhur. Rugaţi-vă ca Biblia că 
fie tradusă în limba lor şi ca mulţi oameni 
tsakhur să îşi pună credinţa în Cristos.  
 
Date de pe www.globalprayerdigest.org

Ziua 12
Miercuri 9 Iulie

Dintre toate grupările „neintegrate şi neevanghelizate” ale lumii, 
aproximativ 45% sunt musulmani.

neevanghelizațiNe inte
graTţi
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neevanghelizați

2001: Aeroportul internaţional a primit numele Maicii Tereza

 
Numele ţării Albania înseamnă „tărâmul 
vulturilor”, iar această naţiune este aşezată în 
Peninsula Balcanică, de cealaltă parte a Italiei 
sudice, pe malul Mării Adriatice. Aproximativ 
trei milioane de oameni locuiesc în această 
zonă mică, de munte. Poporul albanez a avut 
o lungă şi crâncenă istorie. Ei au fost, totuşi, 
printre primii oameni încreştinaţi după ce 
apostolul Pavel a călătorit acolo şi a predicat 
Evanghelia lui Cristos „prin puterea semnelor 
şi a minunilor.” (Romani 15:19).

Astăzi 
După mai bine de douăzeci de ani de 

libertate, situaţia s-a schimbat radical. 
Misionarii creştini şi musulmani au năvălit 
în această naţiune mică. Materialismul 
occidental şi umanismul prădează inimile 
maselor. Mulţi şi-au pus speranţa în 
perspectiva aderării europene. Deşi creştinii 
evanghelici alcătuiesc mai puţin de 1% 
din populaţie, biserica creşte, este activă şi 
evanghelizează. Vestea Bună a lui Cristos a 
fost adusă cu putere în regiune în urmă cu 
aproape două mii de ani. Va aduce ea din nou 
transformare Albaniei? „Este nădejde pentru 
urmaşii tăi”, spune Domnul. (Ieremia 31:17).

MOTIVE DE RugăCIunE
Creştinii din albania ne cer să ne 
rugăm pentru:

 ● În 1990 nu existau biserici evanghelice în 
Albania. Astăzi există peste o sută şaizeci 
de biserici. Mulţumiţi lui Dumnezeu 
pentru această biserică tânără şi activă! 

Binecuvântaţi iniţiativele de plantare de 
biserici! Rugaţi-vă pentru Frăţia Evanghelică 
din Albania (VUSH), ce reuneşte cei mai mulţi 
credincioşi!

 ● Musulmanii nominali – „70% musulmani” 
de-a lungul istoriei, în realitate doar un 
mic procentaj merg la moschee sau citesc 
Coranul în mod regulat. Islamul popular este 
practicat pe scară largă şi mulţi se tem de 
blesteme. Rugaţi-vă ca puterea lui Dumnezeu 
să îi elibereze pe musulmanii albanezi de sub 
robia tradiţiei şi a superstiţiei! Rugaţi-vă ca ei 
să găsească speranţa şi pacea adevărată în 
Isus!

 ● Kruje, Kukes, Kavaje şi Krume sunt patru 
oraşe cu o puternică influenţă musulmană 
în Albania. Anii de strădanie creştină par 
să aducă un rod mic. Rugaţi-vă pentru 
schimbări!

 ● Rugaţi-vă ca două grupări etnice 
musulmane neevanghelizate să primească 
Evanghelia: popoarele gorani şi gollobord 
din regiunea montană nord-estică a 
Albaniei.

Ziua 13
Joi 10 Iulie

musulmanii nominali din albaniaeuropA
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Situată în Borneo, a treia cea mai mare insulă de pe glob.

Gruparea etnică banjar sau banjarese 
este un popor nativ, de coastă, descoperit în 
Banjarmasin, capitala provinciei Kalimantan 
de Sud, Indonezia. Casele pe picioroange, 
denumite „lanting”, aliniază diverse căi de 
navigaţie, care traversează „Oraşul de apă”. 
Plimbă-te cu un klotok (barcă cu motor) şi vei fi 
rapid înconjurat de oameni care se scaldă, spală 
rufe, pălăvrăgesc şi cumpără fructe, legume şi 
peşte de la vânzătorii din micile canoe. În fiecare 
dimineaţă, mai ales în zilele de vineri, oamenii 
se îndreaptă grabnic spre piaţa plutitoare, 
unde fermierii şi comercianţii îşi aduc bunurile 
lor pentru a face negoţ în bărci. Râurile sunt, de 
asemenea, locuri pentru curse şi alte festivităţi, 
iar viaţa oraşului se desfăşoară pe ape.

Banjarii sunt musulmani practicanţi şi 
renumiţi pentru puternica şi măreaţa identitate 
musulmană a lor. Răspândirea islamului în 
societatea banjar influenţează fiecare aspect al 
vieţii individuale şi de familie. Religia este prima 
forţă care controlează infracţiuni precum hoţia 
şi jocurile de noroc. Identitatea banjar pare 
inseparabilă de religia islamică. În acelaşi timp, 
credinţele animiste tradiţionale predomină. 

Aceste credinţe arată că puterile 
supranaturale locuiesc în obiecte 
precum pietrele, copacii şi 
munţii. Sărbătorile islamice şi 
postul de o lună al Ramadanului 
sunt riguros respectate. Există 
puţine persoane, dacă este 
cazul, evanghelice şi mai 
puţin de 5% care practică 
creştinismul.

„Toţi au mâncat aceeaşi mâncare 
duhovnicească, şi toţi au băut aceeaşi băutură 
duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă 
duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era 
Hristos.” 1 Corinteni 10:3-4

   

MOTIVE DE RugăCIunEu  
Fraţii şi surorile noastre care încearcă 
să evanghelizeze poporul banjar din 
Indonezia au câteva cereri specifice. 
acestea includ:

 ● Piaţa plutitoare roieşte de viaţă şi de 
discuţii, mai ales în zilele de vineri. Pentru 

credincioşi, acesta este un loc minunat de a 
intra în contact cu vânzători şi cumpărători 
deopotrivă. Rugaţi-vă ca noi şi alţi urmaşi 
banjar ai lui Isus să poată avea uşi deschise şi 
să vorbească cu îndrăzneală!

 ● Avem nevoie de ajutor! Rugaţi-vă ca alţi 
urmaşi ai lui Isus din Kalimantan să ni se 
alăture pentru a evangheliza acest popor 
minunat!

 ● Dorinţa noastră fierbinte este ca poporul 
banjar să experimenteze şi să bea din Râul 
Vieţii şi să se închine lui Cristos împreună cu 
noi la piaţa plutitoare. Vă îndemnăm să vă 
rugaţi şi să credeţi cu noi!

Ziua 14
Vineri 11 Iulie 

 Piața plutitoareindoneZia
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 Piața plutitoare

Foarte mulți oameni din lumea musulmană au smartphone.

„Jessica” conduce un curs biblic de ucenicizare 
în Auburn, Australia. Auburn găzduieşte o 
vastă populaţie musulmană. Într-o zi, „Azita”, 
o doamnă musulmană din Afganistan, a 
acceptat invitaţia de a lua parte la acest curs. 
Azita vorbea limba dari, însă era analfabetă, 
iar Jessica dorea să îi împărtăşească mesajul 
Evangheliei în limba acesteia. Din fericire, 
J e s s i c a era „gata să răspundă 

oricui îi cere socoteală 
de nădejdea care este 
în ea” (1 Petru 3:15).
    Jessica descărcase 
aplicaţia 5fish de pe 
www.5fish.mobi în 
telefonul său mobil, 
aşa că avea o unealtă 
la îndemână pentru 
a împărtăşi mesajul 
Evangheliei în mii 
de limbi. În timp 
ce alţii îi urau 
bun venit Azitei, 
Jessica parcurgea 
limba dari, iar mai 
târziu acest lucru 
i-a permis Azitei 

să audă Evanghelia. Azita a ascultat cu atenţie 
programul de opt minute şi a dorit să afle mai 
mult. Jessica şi alţii continuă să o ajute pe Azita.
    Applicaţia 5fish este un exemplu de unealtă 
misionară care se concentrează pe relatarea 
istoriei lui Isus în fiecare limbă. Aplicaţia 
mobilă încorporează materiale audio-vizuale 
care prezintă Evanghelia şi învăţătura biblică 
simplă în peste şase mii de limbi şi dialecte. 
Multe dintre aceste limbi sunt vorbite în lumea 
musulmană, iar resursele sunt disponibile 
gratuit. Este util atât pentru evanghelişti, cât 
şi pentru cei care prezintă interes faţă de Isus 
şi creştinism să descarce discret, să asculte şi 
să distribuie conţinutul.
    Întocmai ca Jessica, fii pregătit să dai 

socoteală de nădejdea care este în tine – în 
orice limbă!

MOTIVE DE RugăCIunE
dezvoltatorii aplicaţiei ne îndeamnă 
să ne rugăm specific:

 ● Pentru creativitate şi îndemânare pentru 
echipa dezvoltatorilor voluntari de software 
la 5fish, ca aceştia să îmbunătăţească 
aplicaţia site-ului mobil, Android şi iPhone.

 ● Rugaţi-vă ca cei din ţările musulmane care 
doresc să afle mai multe lucruri despre Isus şi 
creştinism să găsească o asemenea aplicaţie 
a Evangheliei pe telefoanele lor mobile 
(Romani 10:17 „credinţa vine în urma auzirii 
Cuvântului”). Acolo există multe aplicaţii, dar 
găsirea aplicaţiilor creştine nu este neapărat 
uşoară.

 ● Binecuvântaţi-i pe ceilalţi creştini pentru 
a fi pregătiţi să împărtăşească mesajul 
Evangheliei, prin intermediul uneltelor 
precum aplicaţia 5fish, în limbile pe care ei 
nu le vorbesc (1 Petru 3:15).

Ziua 15
Sâmbătă 12 Iulie

Relatarea istoriei lui Isus în fiecare limbăte hnologie
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Anual, sute de studenţi musulmani îşi 
părăsesc familiile şi călătoresc spre o ţară 
necunoscută cu obiceiuri străine pentru a 
studia în universităţi şi campusuri. Pentru 
mulţi dintre ei, aceasta ar putea fi prima lor 
oportunitate de a-şi face prieteni creştini şi de 
a auzi mesajul dragostei lui Dumnezeu pentru 
ei. 

La fel ca majoritatea studenţilor străini, mulţi 
dintre ei preferă să trăiască în cultura locală şi 
să lege noi prietenii. În contextul prieteniei în 
dragoste, unii din ei vor cunoaște creștinismul 
și poate vor veni la credință în timpul studiilor 
în țara ta. În acest moment, împrietenirea 
insistentă cu studenţii musulmani este 
una dintre cele mai strategice oportunităţi 
misionare la îndemâna creştinilor şi a bisericilor.

Pasul 1 Roagă-te
Găseşte alţi oameni care au răspunderea 

de a evangheliza studenţii musulmani şi 
rugaţi-vă împreună regulat. Rugăciunea este 
cel mai important aspect al evanghelizării 
musulmanilor şi există putere, înţelepciune şi 
încurajare într-un grup care se roagă împreună 
şi se susţine reciproc. Prin mijlocire, legăturile 

care îi ţin pe musulmani în orbire spirituală pot 
fi înlăturate. Te poţi ruga pentru oportunităţi 
şi modalităţi prin care să te împrieteneşti cu 
studenţi musulmani, să satisfaci nevoile cu 
care aceştia se confruntă şi să-L împărtăşeşti 
pe Isus. 

Pasul 2 Dragoste
Fiecare student este diferit şi trebuie tratat ca 
persoană unică ce este iubită de Dumnezeu. 
Fie că sunt musulmani nominali sau extrem de 
religioşi, ca parte a creaţiei lui Dumnezeu, ei au 
o foame după cunoaşterea Creatorului. Scopul 
nostru ar trebui să fie stabilirea încrederii 
reciproce şi dezvoltarea unei prietenii. Nu 
uita că studenţii sunt ocupaţi, deci încearcă 
să cunoşti programul lor, întreabă-i când este 
timpul cel mai potrivit pentru a te întâlni cu ei 
şi păstrează un contact regulat prin sms-uri, 
email, Facebook şi telefon.

Pasul 3 Întâmpină nevoile lor!
Pe măsură ce ajungi să îţi cunoşti prietenul 
musulman, profită de orice oportunitate 
pentru a întâmpina cu dragoste nevoile lor, fie 
că este vorba despre relaxare într-o excursie 
sau practicarea unui sport, sau venirea în ajutor 
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studenţii musulmani

“În contextul prieteniei 
în dragoste, unii din ei vor 
cunoaște creștinismul și 

poate vor veni la credință 
în timpul studiilor

 în țara ta. ”



studenţii musulmani a nevoilor practice precum cumpărăturile, 
corectarea eseurilor, etc. Vor exista nevoi 
pe care nu vei fi în stare să le acoperi, care îţi 
vor oferi oportunităţi de a te oferi să te rogi 
pentru acestea. Când studenţii văd răspunsuri 
la rugăciunile făcute pentru ei, acest lucru le 
sporeşte adesea curiozitatea despre Isus.

Pasul 4  Petreceri şi serbări
Profită de fiecare oportunitate pentru a 
organiza o petrecere pentru ei (exemplu: ziua 
lor de naştere, graduarea, sfârşitul examenelor, 
etc.) şi roagă-i să îşi invite prietenii. În acest mod 
ai şanse mari să fii acceptat de comunitatea 
culturală a lor şi, în schimb, vei fi invitat la 
petrecerile şi serbările lor speciale în care poţi 
continua să construieşti relaţii.

Pasul 5 vorbeşte despre viaţa şi 
credinţa ta

Tratează-ţi întotdeauna prietenul musulman 
cu respect adânc şi află care sunt concepţiile 
lui asupra problemelor. Decât să cauţi 
oportuniţăţi pentru a “împărtăşi adevărul”, 
mai degrabă fii natural şi deschis în a le povesti 
despre viaţa ta: binecuvântările, greutăţile, 
provocările şi, după caz, modul în care 
Dumnezeu te-a ajutat să treci peste acestea, 
ca răspuns la rugăciune. Musulmanii încearcă, 

de asemenea, să găsească o credinţă care este 
reală. Niciodată nu ridiculiza islamul sau pe 
profetul Mohammed, ci arată-le cine este Isus 
şi ceea ce El a făcut.

Pasul 6  Împărtăşeşte Cuvântul lui 
Dumnezeu!

Acest lucru poate fi la fel de simplu ca 
împărtăşirea modului în care Dumnezeu îţi 
vorbeşte prin Scripturi, până la a face studiu 
biblic cu ei. Musulmanii acceptă Biblia ca 
venită de la Dumnezeu, dar li s-a 
spus că este modificată. 
Pentru ei este util să 
citească mărturii ale celor 
care au venit la Cristos. 
Caută înţelepciune la 
cei care au experienţă 
în conducerea 
musulmanilor la Cristos 
şi în ucenicizarea lor.

Pasul 

7 veghează la creşterea lor!
Pentru unii studenţi, decizia de a deveni un 

urmaş al lui Isus ar putea însemna trimiterea 
sa acasă, persecuţie sau chiar moarte. Nu face 
presiuni asupra lor să se boteze sau să facă o 
declaraţie publică a credinţei lor. Continuaţi 
să cercetaţi Biblia împreună şi lasă ca Duhul 
Sfânt să îi arate noului credincios ce paşi de 
ascultare trebuie să facă. Este important să te 
rogi o perioada îndelungată cu ei şi pentru ei, 
şi să le faci cunoştinţă cu prieteni creştini.
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Tămâia şi mirul istoric au fost produse aici!

Oman se află în inima lumii musulmane. 
Familia, statul, cultura, tradiţiile – toate 
aspectele vieţii – sunt pătrunse de religie. 
La nivel virtual, 100% din populaţia de 1,9 
milioane de omani este musulmană. Probabil 
nu există mai mult de o mână de urmaşi 
nativi ai lui Isus în întreaga ţară.

Şi totuşi există există o perspectivă de 
speranţă. Foarte puţini omani îndrăgesc 
relatările despre Isa al Masih (Isus) din Injil 
(evanghelii). Mulţi oameni tânjesc după 
Dumnezeul adevărat care să îi iubească şi 
care nu le cere obligaţii religioase, ci le oferă 
o relaţie personală şi pace.

“Saleem, un taximetrist, s-a întâlnit cu 
grupul nostru de excursie, care tocmai 
vizitase un castel vechi din Oman, aproape 
de frontiera cu Yemen. Din coincidenţă ne-a 
văzut Biblia arabă şi a început o discuţie 
cu noi. Interesat, el ne cere voie să arunce 
o privire în ea. Cu foarte mult entuziasm 
citeşte câteva versete din Evanghelia după 
Ioan şi înţelege că sunt relatări despre Isus în 
această carte. El a insistat să îi oferim Biblia. 
Când i-am dăruit Evanghelia, Saleem 

era foarte bucuros şi recunoscător. I-am 
explicat în câteva cuvinte cum poate ajunge 
să Îl cunoască pe Isus personal şi ne-am luat 
rămas bun de la el.”

Noi nu ştim felul în care a decurs povestea 
vieţii lui Saleem. Şi totuşi este încurajator să 
vezi oameni cercetători în Oman. Rugăciunea 
şi nădejdea noastră sunt ca mult mai mulţi 
decât Saleem să înceapă a căuta pacea 
adevărată.

Mai mult de cincizeci de grupuri creştine 
diferite sunt active în zona metropolitană 
Muscar, formată din muncitori imigranţi. 
În timp ce legea nu interzice prozelitismul, 
este dezaprobat, iar Ministerul Dezvoltării 
şi al Cultelor (MERA) va opri oamenii sau 
grupurile de la acest lucru.

MOTIVE DE RugăCIunE
 ● Rugaţi-vă ca toţi aceşti puţini credincioşi 

curajoşi să rămână tari în credinţa lor. 
 ● * Rugaţi-vă pentru mai mulţi lucrători pe 

ogorul de seceriş. Puţini cunosc statul Oman 
sau au această ţară în centrul atenţiei.

 ● * Rugaţi-vă ca oameni precum Saleem 
să aibă întâlniri supranaturale cu Isus. 
“Poporul care umbla în întuneric vede o 
mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara 
umbrei morţii răsare o lumină.” Isaia 9:2

Ziua 16
Duminică 13 Iulie

Oman – o ţară uitată? Orientu l Mijlociu
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Oman – o ţară uitată? 

“Cel mai bun loc din Europa pentru musulmani” – citat dintr-un ziar

Oraşul Birmingham (Anglia) are o populaţie 
de peste un milion de locuitori. Din cei peste 
230,000 de musulmani care trăiesc în oraş, 
majoritatea provin din Pakistan. Ceilalţi 
provin din ţări precum Bangladesh, Iran şi 
Somalia. Musulmanii nu doar domină străzile 
multor cartiere, ei promovează, de exemplu 
în centrul oraşului, religia lor destul de intens.
    Multe familii musulmane rămân foarte strâns 
legate de tradiţiile lor, chiar şi dacă au locuit 
în Anglia de mult timp. Părinţii încă aranjează 
căsătoriile copiilor şi adesea este căutat 
un partener de viaţă din ţara lor de origine 
pentru un fiu sau fiică. Alte familii rămân 

legate de 

rădăcinile lor musulmane, dar încearcă să 
menţină un mai mare stil de viaţă britanic şi 
sunt deosebit de preocupate de progresul lor 
material.
     Mulţi au primit o lovitură grea în timpul crizei 
economice. Sărăcia din rândul imigranţilor şi 
dificultatea integrării în societatea britanică 
rămân o provocare. Atât vârstnicii, cât şi tinerii 
se străduiesc să îşi găsească un loc de muncă. 
Drept consecinţă, grupările islamice devin 
tot mai renumite, iar violenţa şi crimele din 
familie se intensifică în cartierele musulmane.

Simţământul de preluare
Multe comunităţi au vegheat îndelung, 
deoarece vecinătăţile lor au devenit vizibil 
“preluate” de către imigranţii musulmani. 
Unii credincioşi au început să înţeleagă 
provocările vieţii misionare de a-i evangheliza 
pe musulmanii din comunitatea lor. Biserica 
din Willem clădeşte relaţii prin intermediul 
organizării activităţilor de vacanţă pentru 
copii şi având întruniri speciale pentru femei 
sau bărbaţi. Alţii au dezvoltat departamente 
de găzduire şi servicii de asistenţă pentru 
vecinii vulnerabili, precum cluburi de teme 

sau cursuri de limbi străine pentru femei. 
Unele biserici au oferit cursuri pentru a-i ajuta 
pe creştini să înveţe cum să-şi împărtăşească 
credinţa cu vecinii şi prietenii musulmani în 
timp ce oportunitatea se află literalmente în 
pragul uşii lor.

MOTIVE DE RugăCIunE  
Creştinii care caută să cuprindă 
cartierele din Birmingham solicită 
rugăciunile noastre pentru:

 ● Lucrători – departamentele de găzduire şi 
serviciile de asistenţă necesită voluntari, 
organizatori şi vizionari.

 ● Familii – dorinţa noastră este ca toate 
familiile musulmane să Îl poată găsi pe 
Hristos. Dacă taţii şi vârstnicii ajung să 
creadă în El, adesea familia va călca pe 
urmele lor. Faptele Apostolilor 16:31.

 ● Teama este camera întunecoasă în care 
satan dezvoltă negaţiile noastre. Rugaţi-
vă ca creştinii să îi iubească pe vecinii lor 
musulmani! Simţământul de “preluare” 
trece adesea dincolo de emoţii.  
Filipeni 1:9-11

Ziua 17
Luni 14 Iulie

Popoarele musulmane din BirminghamAnglia
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Islamul a venit aici înainte de cucerirea musulmană din nordul Indiei

  Poporul beary (Byari) sunt o comunitate 
retrânsă de musulmani din districtul 
Karnataka, sudul Indiei. Aceasta este o 
comunitate importantă în rândul celorlalte 
comunităţi musulmane de coastă, deoarece 
poporul beary este respectat şi formează 
majoritatea populaţiei musulmane din 
district.
    Poporul beary este, de fapt, o societate 
etnică cu o cultură distinctă. El vorbeşte 
limba beary bashe, care are o influenţă 
puternică a limbii arabe, malyalam (limba 
vorbită în Kerala, India) şi tamil (limba vorbită 
în Tamilnadu, India).

Influenţa arabă
Grupul etnic beary are o istorie îndelungată; 
mai mult de 1350 de ani. A fost influenţat de 
arabi chiar înainte de perioada lui Mohamed, 
datorită relaţiilor de afaceri cu comercianţii 
arabi. După apariţia islamului, comercianţii 
arabi musulmani i-au atras pe locuitorii Indiei 
sudice costale prin Da’wah (predicare) şi prin 
căsătoria femeilor locale.

Sărăciţi
În istorie, poporul beary s-a bucurat de un 
statut social înalt în calitate de comercianţi 
şi afacerişti. S-a opus britanicilor şi, drept 
consecinţă, i s-a respins educaţia britanică, 
ce în decursul timpului a fost dăunătoare 
vieţii de afaceri şi, în cele din urmă, societăţii. 
Majoritatea dintre ei sunt acum fermieri şi 

foarte puţini sunt implicaţi în comerţ 
şi afaceri. Deşi a existat progres în 
ultimii ani în domeniul educaţiei, al 

afacerilor şi al politicii, majoritatea 
oamenilor trăiesc în zone rurale şi încă 

sunt sărăciţi din punct de vedere social, 
economic şi educaţional. 

MOTIVE DE RugăCIunE
 ● Rugaţi-vă pentru începerea unei mişcări de 

plantare de biserici în mijlocul grupului etnic 
beary, prin oamenii din jurul lor care au 
ajuns să Îl cunoască pe Cristos!

 ● Rugaţi-vă pentru proiectul filmului “Isus”, ca 
acesta să fie transmis şi distribuit în limba 
locală karnataka, chiar şi în limba beary 
bashe!

 ● Rugaţi-vă să triumfe dreptatea şi pacea, şi 
pentru înţelepciune în rândul autorităţilor, 
ca aceştia să protejeze vieţile poporului 
beary!

 ● Rugaţi-vă ca bisericile locale şi agenţiile 
de misiune să se concentreze pe educaţia, 
dezvoltarea şi construirea societăţii beary!

 ● “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri” Filipeni 4:6. Este imposibil să 
intrăm la tronul milei şi să ieşim cu mâinile 
goale, de asemenea în numele poporului 
beary.

Ziua 18
Marți 15 Iulie

musulmanii beary din sudul Indieiindia 
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musulmanii beary din sudul Indiei

“Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

Ştiai că încă există grupuri de popoare 
musulmane care, din câte cunoaştem, nu au 
urmaşi ai lui Cristos printre ei, nici măcar o 
Biblie şi nimeni care să le aducă Evanghelia? 
(1) Dacă Biblia spune că „din orice neam, din 
orice seminţie, din orice norod şi de orice 
limbă” se vor închina înaintea tronului, este 
important ca noi să continuăm a ne ruga 
pentru cei neevanghelizaţi (Apocalipsa 7:9-
10).

Iată o listă cu şapte grupuri pentru care să ne 
rugăm, cu o scurtă introducere despre fiecare:

Afganistan – „tregami” – aici atenţia 
este asupra şapte grupuri care încă 
trăiesc în munţii nord-estici din 
Nuristan. Comunicarea este dificilă, 
drumurile sunt aproape nefolosite, 
iar ei nu au încredere în străini.

Indonezia – „kumbewaha” – un grup izolat, 
puţin cunoscut, de coastă din Sulawesi de 
Sud, dificil de abordat pentru creştini.

Iran – „khalaj” – trăiesc în centrul Iranului 
fără acces la materiale evanghelice tipărite, 
resurse umane sau audio.

Pakistan – „waneci” – constanta ameninţare 
de război a condus la teamă şi ură faţă de 
străini, care împiedică sensibilitatea.

Rusia – „karata” – devotamentele lor se 
îndreaptă spre clan şi familie şi locuiesc într-o 
regiune sălbatică din Dagestan.

Somalia – „dabarre” – în primul 
rând fermieri, mulţi vorbesc araba 

ca pe o limbă secundară sau 
de comerţ. Familia este 

condusă de bărbat. 
Satul este condus de o 

obşte de vârstnici 
din fiecare 

f a m i l i e . 

Deciziile şi afacerile cu alte sate sunt efectuate 
de către obşte.

Sudanul de Sud – „midob” – arabizaţi, 
nomazi, călătoresc din loc în loc pentru a găsi 
pajişte bună pentru turmele lor.

MOTIVE DE RugăCIunE

Cercetările indică faptul că un procentaj mare 
al populaţiei lumii musulmane este format 
din comunicatori orali – ei nu pot învăţa, nu 
o fac şi nu o vor face prin mijloace de carte. 
Organizaţiile care lucrează la umplerea 
acestui gol vă cer să vă rugaţi pentru resurse, 
astfel încât cele şapte grupuri etnice de mai 
sus să aibă curând urmaşi ai lui Cristos, o Biblie 
– cel puţin în formă orală – şi oameni care să 
le aducă Evanghelia. Să ne rugăm cu privirile 
aţintite spre Dumnezeu, nu spre greutăţile 
sarcinii care par să ne stea în faţă.

(1) Cercetat pe bază de date la nivel mondial, care caută să 

ţină creştinii informaţi.

Ziua 19
Miercuri 16 Iulie 

Fără creştini, fără scripturi, fără misionariGru purile de 

limbi
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Populația Kurdistanului e între 30–38 milioane

Febra alegerilor a cuprins regiunea kurdă 
din Irak. Postere şi steaguri ale diferiţilor 
candidaţi şi partide erau peste tot. De 
remarcat a fost faptul că existaseră mai multe 
candidate decât în anii anteriori.

Multe s-au schimbat 
în ultimii zece ani. De 
asemenea pentru 
femei, se pare că există 
mai multe drepturi 
şi oportunităţi decât 
înainte: ele pot munci 
în toate structurile 
autorităţilor locale, 
au mai multe poziţii 
de conducere şi pot 
găzdui chiar programe 
de televiziune. 
Grupările de femei sunt 

sonore în căutarea propriilor 
drepturi. Multe femei îşi vor deschide 
sufletul spunând că manifestă un nou simţ 
al libertăţii şi sunt satisfăcute cu poziţia lor în 
societate.

verificarea realităţii
Totuşi, când te apropii de ele, poţi auzi alte 

exprimări. “Multe dintre colegele mele suferă 
profund în cadrul căsniciilor, dar ele rămân 
alături de soţii lor şi păstrează tăcerea de 
dragul religiei, al păcii şi al copiilor.” “Bărbaţii 
nu cred că noi, femeile, suntem capabile să 
ne asumăm o responsabilitate reală.” “Soţul 
meu este atât de gelos şi suspicios. Nici 
măcar la cumpărături nu pot merge singură!”

Adăugat la aceste remarci, faptul că există 
atât de puţine femei în cadrul părtăşiei 
creştine locale ne face să punem la îndoială 
adevărata lor libertate. Poate unul din cinci 
credincioşi locali este femeie. Principalul 
motiv este frica. Femeile ştiu că schimbarea 
religiei va avea consecinţe drastice şi că se 
vor confrunta cu dezavantaje riguroase. 
Aşadar, foarte puţine reuşesc să îşi asume 
riscul pentru a căuta Adevărul. În ceea ce 
priveşte alegerile, ei bine, partidele islamice 
au crescut, de asemenea, cota de locuri 
în Parlament. Ele nu sunt cunoscute a fi 
superfemei prietenoase.

MOTIVE DE RugăCIunE  God
 ● Dumnezeu oferă dreptul de a deveni copil 

al Său tuturor celor care Îl primesc pe El. 
Rugaţi-vă ca mai multe femei să caute 
dreptul său; ca ele să aibă oportunitate 
de a auzi despre el şi de a-l susţine pentru 
ele însele; şi ca ele să nu ezite a plăti un 
preţ temporar 
pentru a câştiga 
dreptul înfierii 
care dăinuieşte 
în veci.  
 
 

“Veţi 
cunoaşte 
adevărul, 
şi adevărul 
vă va face 
slobozi.”  
(Ioan 8:32)

Ziua 20
Joi 17 Iulie

drepturile femeilor din Kurdistanorientu l mijlociu
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drepturile femeilor din Kurdistan
Kairat este acum o nouă țintă. A murit 

față de sine în urma întâlnirii cu Cristos și în 
ultimul an a început să meargă dintr-un sat în 
altul pentru a vorbi cu localnicii despre faptul 
că Isus nu a fost doar un profet, ci că el este 
Calea, Adevărul și Viața.

Căutarea adevărului a început cu o 
dezamăgire când, din poziția de iman (cleric 
islamic), alegând să meargă pe jos în pelerinaj 
la Mecca, a fost oprit la granița din Turcia, 
deoarece nu avea actele de identitate. El s-a 
întors în satul său dezamăgit, iar acela a fost 
momentul întâlnirii sale cu un urmaș al lui 
Cristos.

Confruntat cu puterea lui Dumnezeu

Kyslbay povestește că, fiind un comunist 
și intelectual, și-a dat seama că nu poate 
și nu vrea să trăiască fără o speranță care 
vine dintr-o altă lume. Așa că a devenit un 
lider islamic și un profesor foarte apreciat și 
respectat în multe părți ale țării. După căderea 
URSS-ului, copiii săi și mai târziu și soția sa au 
intrat în contact cu o comunitate creștină nou 

formată. Pentru Kyslbay acest lucru nu era o 
problemă, dat fiind faptul că el însuși a militat 
pentru libertatea religioasă.

După o scurtă perioadă, el a fost confruntat 
cu puterea Evangheliei. În fața sa, o femeie 
a fost vindecată. Văzând lucrul acesta ce i 
s-a desfășurat în fața ochilor, fără să stea pe 
gânduri, și-a predat viața lui Isus. Cu cât studia 
mai mult Cuvântul, cu atât convingerile sale 
s-au întărit, devenind astfel un apologet de 
excepție. Poliția i-a pus sub arest casa pentru 
șase luni. Acest lucru i-a dat timp și pacea 
necesară pentru a-și pune povestea pe hârtie 
și pentru a o publica. A reușit astfel să atragă 
atenția oamenilor spre Cristos prin viața și 
mărturia întoarcerii sale la credință.  

MOTIVE DE RugăCIunE

astăzi liderii din lumea musulmană 
se pregătesc pentru mesajul de după 
Vinerea Rugăciunii.

 ● Acești lideri care influențează societatea 
să aibă ochii ațintiți și deschiși pentru 
cunoașterea Adevărului (1 Timotei 2:1-4).

 ● Trezirea spirituală în lumea seculară și 
religioasă a musulmanilor din Asia centrală 
să aibă loc chiar în această vineri. Această 
parte a lumii are laturi de fundamentalism.

 ● Mărturiile lui Kairat și Kyslbay să fie printate 
într-un număr cât mai mare și citite de cât 
mai mulți oameni.

Ziua 21
Vineri 18 Iulie 

Imamii Îl găsesc pe Cristosasia centrala
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Dacă vrei să îți cumperi un bilet de avion 
spre Surinam, te va surprinde faptul că 
agentul de turism nu știe unde e această țară. 
Aproape 80% din teritoriul țării este acoperit 
de pădure tropicală - acesta este unul dintre 
motivele pentru care nu mulți oameni 
călătoresc în această zonă.

Surinam (fostă Guyana olandeză) este o 
țară independentă și cu cel mai mic număr de 
locuitori din America de Sud. 

Neobișnuit nu este nici să vezi maimuțele 
cățărându-se dintr-un copac în altul sau șerpi 
boa traversând cele mai circulate drumuri.

Interiorul țării este încă neatins și slab 
locuit. Din cei cinci sute șaizeci de mii de 
locuitori, majoritatea locuiesc în capitală.

Capitala, Paramaribo, este foarte 
diversificată. Primul lucru pe care îl vei 
observa este extraordinarul amestec de limbi 
și de popoare. De asemenea, mai poți găsi 
moscheea, templul hindus, biserica, sinagoga 
și catedrala la o aruncătură de băț una de alta.

În alte țări, musulmanii sunt chemați 
la rugăciune din  minaretele moscheilor.

În Surinam, totuși, unde majoritatea 
musulmanilor sunt javanezi, ei continuă să 
practice obiceiurile din țara lor natală, în care 
aceste întâlniri erau anunțate de bătaia unei 
tobe.

Societatea creștină  a săracilor este 
importantă, deoarece sondajele arată că 
jumătate din populația țării trăiește sub linia 
sărăciei.

MOTIVE DE RugăCIunE
 ● Sunt câteve grupuri creștine de misiune în 

această țară, dar predicarea Cuvântului 
întâmpină mari greutăți. Roagă-te ca 
populația musulmană să beneficieze de 
proiecte precum filmul „Isus” și Genesa. Slăvit 
să fie Domnul, filmul „Isus” a fost difuzat de 
nenumărate ori, în patru limbi importante.

 ● Mișcarea studenților surinamezi își are 
începută lucrarea de  mai bine de un deceniu. 
Ne cer să ne rugăm ca numărul grupurilor 
mici de părtășie să crească, mai ales la 

Universitatea din Surinam (Proverbe 24:11).
 ● Roagă-te ca oamenii acestei țări să citească 

Noul Testament Srana Tonga, permițând 
Cuvântului să lumineze în întuneric 
(Proverbe 6:23, 2 Petru 1:19).

 ● Aproximativ o treime din populația țării a 
emigrat în Țările de Jos după proclamarea 
independenței (1975). De aceea, ne rugăm 
pentru  populația surinam din Olanda să fie 
atinsă de puterea Cuvântului. Marea parte 
dintre ei sunt musulmani care au reușit să 
construiască prima moschee Jama Majid din 
Amsterdam. 

Ziua 22
Sâmbătă 9 Iulie

Unul din doi oameni trăiește la limita sărăciei.

surinamamerica
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Vânzările de alcool s-au dublat în lumea musulmană în ultima decadă!

Cui îi pasă de problemele legate de 
dependența din țările islamice?

Drogurile și alcoolul sunt interzise în islam. 
De aceea oamenii prinși în capcana acestor 
probleme pot doar să viseze la asistență 
medicală din partea statului.

Boat a crescut văzându-și tatăl cum 
distruge tot ce era prețios în jurul lui datorită 
alcoolului. El nu a vrut să sfârșească la fel, 
deoarece stilul acesta de viață ar fi adus 
distrugerea familiei sale.

De mic copil, plăcerea lui a fost să îi ajute pe 
oameni. Însă când a ajuns la liceu a descoperit 
destul de repede că poate trece mult mai 
ușor peste probleme și poate face față mult 
mai ușor greului muncii de zi cu zi cu un mic 
păhărel de whisky. Nu trecu mult timp și Boat 
era dependent de alcool. Putea să muncească 
doar dacă în corpul lui era o anumită cantitate 
de alcool. Drogurile nu s-au lăsat mult 
așteptate. Prin munca sa pe masa de operații, 
mâinile sale puteau da viață sau nu, mâinile 
sale șubrede au devenit mâinile unor multiple 
crime. În scurt timp, viața lui a devenit mult 
mai rea decât cea a tatălui său, exemplul pe 

care a vrut să îl evite. Curând a fost concediat 
de către spital și încetul cu încetul a început să 
își distrugă familia.

Soția sa a intrat în contact cu creștinii din 
zonă și a învățat că creștinii acceptă, iubesc și 
ajută pe cei care suferă din cauza dependenției 
și persecuției. Știind toate aceste lucruri, și-a 
trimis soțul la o instituție creștină special 
creată pentru cei aflați sub această manie. 
Boat a devenit destul de repede un pacient 
de-al casei. A avut parte de succes, dar și de 
eșec în dumul lui spre recuperare. Și-a revenit 
destul de repede, dar este încă între libertatea 
în Cristos și capcana dependenței.

MOTIVE DE RugăCIunE
Centrele care se ocupă cu cei prinși 
de anumite dependențe ne cer să ne 
rugăm pentru:

 ● Oameni precum Boat care încearcă să se 
angajeze pe drumul libertății în Cristos, 
dar care au nevoie de o îmbucurătoare 
putere și vindecare din partea Duhului 
Sfânt în viețile lor (Matei 11:28-29).

 ● Familiile musulmane care suferă de pe 
urma unor membri care sunt dependenți de 
anumite lucruri.

 ● Creștinii din acea zonă, ca Dumnezeu să îi 
întărească și să pună mai mulți oameni în 
această lucrare.  

Ziua 23
Duminică 20 Iulie

drogurile și alcoolulProbleme sociale
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iubesc și ajută pe cei care suferă din cauza 

dependenției și persecuției. ”
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Musulmanii cred că există o zi a judecății, 
iar 94% dintre ei cred cu tărie în existența 
Paradisului (a Cerului), în cultura lor numit 
Jannah. Totodată, aceștia consideră că acei 
ce cred în credința islamică și care au făcut 
fapte bune vor ajunge în Grădina Plăcerii. 87% 
dintre musulmani cred și în existența iadului. 
Și-l imaginează ca un loc unde vor merge 
nemusulmanii și musulmanii care au făcut 
lucrurile nelegiuite.

Au musulmanii o garanție a cerului?
Ei nu au garanția salvării. Cred că fiecare 

lucru va fi contabilizat în ziua judecății. Dacă 
faptele bune cântăresc mai puțin decât cele 
rele, atunci pedeapsa luată de aceștia va fi iadul. 
Musulmanii care ajung în iad, potrivit credinței 
acestora, nu vor sta acolo pentru veșnicie. Allah 
este cel care decide cât timp vor petrece ei 
acolo. Mulți musulmani cred că își pot asigura 

un loc în cer prin intermediul „jihadului”. Acest 
termen, „jihad”, se mai numește și „războiul 
sfânt”, dar literalmente înseamnă „a-ți impune 
forța pentru Dumnezeu.” Dacă un musulman 
moare în timpul jihadului, își asigură un loc 
imediat în Paradis.

Dumnezeu lucrează
Probabil cea mai mare diferență între 

credința islamică și cea creștină constă în 
problema legată de veșnicie. Totaliatea 
faptelor bune în islam duc la asigurarea  
unui loc în veșnicie. Nici teologia islamică, 
nici comentariile nu oferă o explicație clară 
referitoare la acest subiect. Cine poate face 
suficient de mult bine pentru a-și acoperi 
multitudinea de păcate? Chiar și cel mai 
sârguincios musulman trăiește cu frica de 
a nu fi făcut destul de mult bine încât să 
acopere păcatele.

În islam, dacă Allah vrea să ierte păcatele, 
el spune simplu: “Păcatele îți sunt iertate”. 
Creștinismul recunoște necesitatea sângelui 
vărsat pe cruce pentru ca păcatele să fie 
iertate. (Evrei 9:22)

Musulmanii mai cred și în Zilele de pe 
urmă. În islamul sunit, Mahdi este succesorul 
lui Mohamed, care va răscumpăra poporul 
musulman înainte de ziua Judecății și va 
elibera lumea de sub domnia răului. În islamul 
shiit Mahdi este numit Twelfth (ascuns), 
imanul care va salva lumea.

Speranță pentru cer?
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Iona spune povestea lui: 
   Când am plecat din Eritreea căutând azil 
politic, nu m-am gândit să Îi cer Domnului 
ajutorul, ci m-am bazat pe forțele proprii. Într-
una dintre cele mai comice părți ale călătoriei 
- călătoria interminabilă cu o camionetă prin 
mijlocul Saharei - am început o frumoasă 
prietenie cu Said, un tânăr musulman. Ne-
am încurajat reciproc și ne-am dat sfaturi în 
ceea ce privește posibilitatea de a ajunge mai 
repede în Europa. În fața noastră, o barcă ce 
ar fi suportat lejer 40 de oameni s-a răsturnat 
între valuri. 
     Mai mult de cinci sute de oameni de pe 
uscat au plătit deja costurile pentru acest 
nou stadiu al plecării. Fiecare dintre noi se 
luptă pentru un loc în barcă. Era îngrozitor, 
o chestiune de viață și de moarte. La un 
moment dat, au început să ne strige pe nume. 

A fost un moment de liniște, de relaxare. 
         Nici nu mai vreau să îmi reamintesc primele 
ore când am fost strivită între cele trei sute 
de refugiați în largul mării. Când am văzut, 
după aproximativ două zile, coasta Italiei 
am respirat toți ușurați. Dar pe timpul nopții, 
o furtună îngrozitoare a cuprins văzduhul. 
Valurile furtunii ne-au aruncat la o distanță de 
7-8 metri. Cu toții am simțit că cel care a pus la 
cale acest rău a fost căpitanul. Așa că fiecare 
dintre cei prezenți s-au rugat Dumnezeului 
lui, la fel ca în povestiora din Biblie în care 
întâlnim același nume ca și al meu.

Și miracolul s-a produs!
   În ciuda furtunii, în cel mai puternic moment 
al ei, un aeroplan a zburat deasupra noastră. 
Aceștia au anunțat imediat paza de coastă. 
Dacă echipajul de salvare ar fi ajuns cu două 

ore mai târziu, tot ce ar fi găsit erau niște 
corpuri moarte deasupra apei.
   Acel moment a fost prima întâlnire cu 
Dumnezeu. Acum locuiesc în Elveția și 
L-am primit pe Dumnezeu în viața mea. Mă 
gândesc la această călătorie groaznică. Unde 
este prietenul meu Said, nu știu. Dar mă rog în 
mod regulat pentru el și pentru musulmanii 
din întreaga lume.

Rugăciunea lui Iona:
Tată ceresc, Te rog să ieși în întâmpinarea 
oamenilor precum Said chiar acum! Arată-i-
Te lui și oamenilor ca el, ca ei să Te cunoască 
drept Isus, Mesia. Amin! Nu cred în puterea 
rugăciunii! Eu cred într-o putere a rugăciunii 
care primește răspuns din partea lui 
Dumnezeu! (Marcu 11:24)

Ziua 24
Luni 21 Iulie

Război + persecuție = 1.3 milione de noi refugiați din 2011

Oamenii apelorMinu ni
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Anual, 1.2 milioane de copii sunt victimele traficului de persoane 

Corupția și injustiția socială sunt o 
mare problemă în multe țări musulmane. 
Rugându-ne, I-am cere lui Dumnezeu să îi 
ocrotească pe săraci, pe cei răniți, pe cei fără 
speranță și pe cei pierduți, cerându-I, de 
asemenea, ca prin mila Sa să le transforme 
inimile și să le facă dreptate.

Primăvara Arabă a luat naștere în mare 
parte din corupția și injustiția autorităților- o 
luptă continuă dusă în această parte a lumii. 
Trist este că cei care au cel mai mult de suferit 
sunt copiii, femeile și grupurile minoritare, iar 

sărmanii și cei fără apărare se confruntă cu 
cele mai aspre acțiuni de acest fel.

Un sondaj recent a descoperit că 
majoritatea musulmanilor, atât bărbați, cât 
și femei nu sunt atât de interesați în credința 
islamică, ci să aibă ce pune pe masă în fiecare 
zi. Majoritatea musulmanilor nu au avut 
niciodată ocazia să hotărască singuri dacă 
aleg sau nu islamul, ci ei pur și simplu s-au 
născut în acest sistem, iar când acesta este 
corupt și incorect, oamenii sunt obligați să 
meargă pe un drum al suferinței.

MOTIVE DE RugăCIunE 
Pentru ce să ne rugăm? 
Pentru cei ce sunt în poziții de conducere, 
indiferent de gradul pe care aceștia îl au (1 
Timotei 2:1-2). De exemplu:

 ● Politicieni: regi, președinți, prim-miniștri, 
parlamentari, diplomați.

 ● În domeniul dreptului: judecători, avocați, 
supraveghetori legali.

 ● Serviciile de apărare: șefi ai poliției/armatei.
 ● Lideri spirituali: imami, pastori, preoți, rabini 

și mulți alții.

 ● Lideri în educație: profesori, teologi, 
învățători.

 ● Lideri în divertisment/ sport/ evenimente 
culturale.

 ● Lideri : manageri, economiști, bancheri.
 ● Media: televiziune, radio, ziare, reviste.

Cum ne putem ruga împotriva corupției și  
nedreptății?  De exemplu:

 ● Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să 
convingă liderii de existența păcatului și ca 
ei să aibă puterea de a și-l mărturisi înaintea 
lui Dumnezeu. În urma procesului de 
mărturisire, inimile lor să fie transformate.

 ● Roagă-te ca cei care suferă de pe 
urma corupției să ajungă în contact cu 
Evanghelia, experimentând astfel dragostea 
și mila lui Dumnezeu. (Romani 5:5)

 ● Roagă-te ca liderii creștini din domeniul 
eticii și al anticorupției să poată ajunge în 
toată lumea. 

 ● Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada 
neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.  
Isaia 32:17

Ziua 25
Marți 22 Iulie

Corupția și nedreptateaGuvernu l

36  30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană 2014

“Lucrarea neprihănirii va fi pacea; 
roada neprihănirii: odihna şi liniştea 

pe vecie.” (Isaia 32:17).

1pewforum.org/2013



Corupția și nedreptatea
Mă uitam la întuneric de afară. Ore întregi 
m-am chinuit să lucrez, dar am fost copleșit 
de vocea stridentă și amețitoare venită de 
la megafoanele moscheei din jurul orașului.  
Vocile lor erau gălăgioase în seara aceea și ... a 
fost Noaptea Islamică de rugăciune.

Dându-mi seama de importanța acestei nopți, 
m-am hotorât să chem câțiva frați credincioși 
la o noapte de rugăciune. O noapte în care să 
ne rugăm și să mijlocim pentru prietenii noștri 
musulmani de aici, dar și pentru musulmanii din 
lumea întreagă.

În timpul întâlnirii am simțit un impuls puternic 
de a mă ruga pentru Amira, o prietenă 
musulmană. Le-am cerut celor de acolo să se 
roage și ei pentru ea. Obișnuiam să ne rugăm 
pentru ea destul de des.

Seara următoare mă găsește stând lângă Amira 
la un serviciu de închinare în cartierul meu. 
Ea mă invitase să mergem împreună și venise 
încă o prietenă creștină de-a ei. La sfârșitul 
programului, Amira mi-a pus o mulțime de 

întrebări. I-am sugerat că am putea studia Biblia 
împreună. A replicat că se va gândi la acest 
lucru. Dumnezeul nostru răspunde într-un mod 
măreț rugăciunilor noastre pline de credință, 
iar în final cel puțin un suflet va fi mîntuit. (P.S. 
Amira a devenit mai târziu un urmaș al lui 
Cristos.)

Musulmanii cred că Noaptea de rugăciune 
este aceeași noapte ca aceea din timpul 
Ramadanului când Mohamed a primit prima 
revelație pentru Coran cu secole în urmă.

Mulți musulmani stau treji întreaga noapte 
rugându-se sau recitând din Coran. Ei fac acest 
lucru deoarece cred că mijlocind în felul acesta 
sunt mult mai mari șansele ca Dumnezeu să le 
răspundă la rugăciuni.  Mulți dintre ei Îl caută în 
acestă perioadă pe Dumnezeu și sunt deschiși 
pentru a-L asculta. 

MOTIVE DE RugăCIunE
 ● Dumnezeu să ne dea putere să mijlocim 

pentru prietena noastră Amira.
 ● Binecuvântează, Tată, creștinii cu 

înțelepciune și cu înțelegere pentru a se putea 
apropia de „Amira…”, pentru a le împărtăși 
credința cu aceia care cer acest lucru. 
(2 Timotei 1:7–8)

Ziua 26
Miercuri 23 Iulie

noaptea puterii
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Trei sute de mii de oameni de-a lungul 
nordului Sudanului au fost afectați de 
inundații. Acestea au ucis peste cincizeci de 
oameni după mai mult de trei săptămîni de 
ploi din luna august 2013. Cincizeci și trei de 
mii de latrine s-au revărsat în Khartoum. Casele 
din noroi s-au prăbușit. Casele din material mai 
puternic s-au prăbușit și ele. Au fost cele mai 
grave inundații ale ultimilor douăzeci și cinci 
de ani.

În ciuda acestor tragedii, anul trecut, sute 
de centre de misiune și voluntari au fost 
deportați din Sudanul de Nord, după ce au fost 
interogați, iar banii, proprietățile și mașinile 
au fost confiscate. Peste zece milioane  de 
sudanezi au experimentat o persecuție severă, 
dificultăți, război, genocid, secetă și foamete 
în Darfur, Munții Nuba, Sudanul de Est, statul 
Blue Nile și Khartoum. Unii creștini sudanezi au 
pierdut cetățenia și au fost deportați. Analiștii 
politici s-au întrebat de ce în aceste zone nu a 
existat o Primăvară Arabă, în care oamenii să 
iasă pe străzi și să ceară schimbarea. Încă sunt 
mulți oameni care trăiesc pe străzi pavate în 
apă și noroi.

În Ioan 9, Isus a făcut puțin noroi pe care 
l-a pus pe ochii unui orb și, astfel, i-a redat 
vederea. 

MOTIVE DE RugăCIunE  
Roagă-te pentru Sudan, roagă-te 
ca Dumnezeu să deschidă ochii 
acestor oameni și ai conducăto-
rilor lor. Fă niște noroi și pune-l 
pe ochi în timp ce te rogi ca:

 ● Dumnezeu să deschidă ochii musulmanilor 
sudanezi pentru a-L vedea pe El în minuni, 
viziuni, vise și în Cuvânt. 
Ca astfel să își pună 
încrederea în Dumnezeu 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

 ● Dumnezeu să dea curaj 
creștinilor persecutați, 
care au fost bătuți, 
torturați, jefuiți, omorâți, 
care și-au pierdut 
cetățenia și care lucrează 
ca sclavi. Roagă-te ca 

creștinii să își iubească frații musulmani și să 
nu le poarte amărăciune, mânie și ură.

 ● Roagă-te ca guvernul sudanez și întrega 
comunitate internațională să ofere un 
feed-back planurilor de dezvoltare ale 
Sudanului, pentru a-l restabili. Roagă-te 
pentru planurile de infrastructură și pentru 
atenuarea efectelor dezastrelor.

 ● Isaia 43:19 Iată, voi face ceva nou și-i gata să 
se întâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi 
face un drum prin pustiu și râuri, în locuri 
secetoase. Roagă-te! Psalmul 40:1-3

Ziua 27
Joi 24 Iulie

Sudan este una dintre cele mai sărace țări din lume

noroiul restaurează vederea și încredereaafrica de nord
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1526–1858: Imperiul Mogul aduce islamul

În căldura și umiditatea greu de suportat 
din Bangladesh, pe cerul de desupra micului 
oraș, norii se mișcă amenințător împreună. 
Musoanele stau să apară. Pe drum gonesc 
mici camioane, ricșe, biciclete, motociclete 
și căruțe trase de mână. Toate acestea sunt 
acompaniate de sunetul cornului. Printre 
acestea găsești câini, capre, vaci... și oameni 
peste tot, care se luptă să ajungă la destinație 
înainte ca furtuna să înceapă. Magazinele 
de pe marginea drumului și tarabele cu tot 
felul de obiecte de decor sunt amestecate 
cu cele de-ale gurii. Mirosul de motorină, 
de mâncare picantă și prăjită și mirosul 
mormanului de gunoi îți 
umplea nările. Și, acest 
lucru se întâmplă de cinci 
ori pe zi datorită chemării 
la rugăciune din Muezzim. 
Acesta este Bangladesh-ul.

Bangladesh înseamnă 
viață, viață în toate 
formele și culorile, 
frumusețe și grație, urât 
și violențe, sărăcie și 

bunăstare. Aici, toate acestea merg mână în 
mână. Bangladesh, cu o populație estimată la 
162 de milioane de oameni, este considerată 
cea mai populată țară a planetei.

Din aceștia, 90% aparțin islamului, 9% 
hinduismului, iar creștinismului îi revine 
0,5%. Bangladesh-ul are 10% din totalitatea 
musulmanilor de pe planetă. Aici, creștinii 
sunt tratați relativ bine, iar guvernul actual 
încearcă să trateze minoritățile cât se poate 
de corect. 

Pe lângă multele lucruri bune din punct 
de vedere spiritual, comunitățile creștine 
sunt răsfirate de-a lungul țării, iar problemele 

societății se răsfrâng și asupra bisericii. 
Printre acestea, este problema corupției și 
a luptei pentru putere, iar acestea, de cele 
mai multe ori, împiedică creșterea rapidă a 
bisericii.

MOTIVE DE RugăCIunE:  
Rugăciunea de vineri pentru 
Bangladesh:

 ● Rugați-vă pentru comunitățile mici de 
creștini de aici, ca Dumnezeu să le dea 
putere, pentru o schimbare în societate, 
iar oamenii să realizeze că banii și puterea 
nu sunt totul, rugați-vă ca cei născuți din 
nou să poată rămâne pe cale și creștinii 
bangladeshi să poată fi mediatori în acest 
proces de schimbare. Dumnezeu ne-a dat 
slujba de a-i purta în rugăciune. 

 ● Câteva centre creștine sunt implicate în 
munca umanitară. Ne cer să ne rugăm, ca 
prin intermediul mediei să educe poporul.

Ziua 28
Vineri 25 Iulie

Viața de zi cu zi în Bangladeshasia de su d
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Hammadu provine dintr-o familie 
musulmană, dar se întâmpla ca de multe ori să 
își ducă rudele la un cabinet medical creștin. 
Acest centru din nordul Camerunului i-a ajutat 
familia să depășească multe crize medicale. 
A văzut cum asistentele medicale creștine au 
avut grijă de unchiul său grav bolnav chiar și 
atunci când nimeni nu-i dădea nicio șansă 
de supraviețuire. Fratele său a fost ajutat și a 
primit consiliere HIV. A simțit că cei de aici au 
manifestat față de el o atenție specială.

Hammadu a fost impresionat de munca 
asistentelor și s-a întrebat de ce creștinilor le 
pasă și se îngrijesc așa de bine de oamenii care 
au o credință diferită. De-a lungul timpului, 
el a vizitat tot mai des centrul și a participat la 
diferite predici ținute de capelan. De asemenea, 
el a fost curios și să vizioneze filmul cu Isus. 
Toate aceste experințe l-au făcut să își deschidă 
inima și să își predea viața lui Isus Cristos.

O misiune importantă
Potrivit organizației internaționale de 

sănătate, în regiunea Africii de Nord, au fost 
9,1 asistente medicale și moașe pentru o sută 

de mii de oameni, iar în Camerun doar 4,4. 
Doctori sunt și mai puțini - 2,5 pentru zece 
mii de oameni în regiunea Africii de Nord, iar 
pentru Camerun 0,8!

Deci, în multe regiuni ale Africii de Vest, 
centrele medicale creștine joacă un rol 
important, chiar vital în sistemul național 
de sănătate. Chiar și musulmanii preferă să 
meargă la aceste centre, aceștia fiind ferm 
convinși că aici vor fi bine tratați, vor avea 
parte de orice medicament, iar angajații 
nu sunt corupți. În acest fel, musulmanii 
experimentează dragostea lui Dumnezeu 
într-un mod practic. Prin acest mod se deschid 
uși pentru a împărtăși Evanghelia 

lui Dumnezeu, care nu doar îi vindecă pe 
oameni, ci îi și împacă cu Dumnezeu.

MOTIVE DE RugăCIunE

 ● Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru centrele 
medicale creștine, care, în majoritatea 
cazurilor, sunt în zone îndepărtate/izolate, 
unde nimeni nu vrea să meargă. Roagă-te ca 
mai mulți lucrători să aibă pe inimă dorința 
de a merge și de a se implica în acest proiect. 
(Ioan2:14-26)

 ● Roagă-te ca angajații să facă această 
meserie ca o ofrandă adusă lui Dumnezeu și 
nu pentru bani.

 ● Roagă-te ca atunci când li se vor oferi îngrijiri 
medicale, musulmanii să îl găsească pe 
Dumnezeu prin interacțiunea cu agajații 
creștini de acolo. 

Ziua 29
Sâmbătă 26 Iulie

Camerun: Una din 13 femei vor muri dând naștere unui copil în acest an

ajutorul medical acordat musulmanilorafrica de vest
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În Africa de Vest la 10,000 de 

oameni sunt doar 2,5 medici, dar în 

”
“ Camerun sunt doar 0,8.



ajutorul medical acordat musulmanilor

Vizele de Hajj, reduse până la 37% în 2013 datorită proiectului de construcţie

„Azi păcatele îmi vor fi iertate”, speră Ayse, 
„azi este ziua potrivită pentru pelerinaj, ziua 
aceasta a religiei este perfectă.” Ayse planifică 
următoarele lucruri pe care le va face, ca: 
instalarea cortului în afara orașului Mecca, 
astfel, fiind gata pentru ceremonia de la Valea 
Arafat, care este la piciorul Muntelui Milei. 
Își aduce aminte că Mohamed a vizitat acest 
loc și tot aici a fost și ultima lui predică. Ayse 
a decis să rămână aici toată după-amiaza în 
rugăciune și meditație. Va reflecta asupra 
trecutului, prezentului și viitorului său. El 
crede că Mohamed i-a cerut lui Allah să ierte 
păcatele pelegrinilor de la muntele Arafat, 
sperând ca Allah să fi auzit această dorință. 
Totodată, Ayse trăiește cu speranța că va 
pleca de pe câmpia Muntelui Arafat plin de 

bucurie, simțindu-se născut din nou și curățit 
de păcate. Va fi ziua lui de pocăință.

Ziua Muntelui Arafat este a doua zi a 
pelerinajului Hajj din cele șaptezeci de zile 
după Ramadan. În prima zi a pelerinajului, 
Ayse a mers în jurul Kaabai, în sensul invers al 
acelor de ceasornic. A sărutat  Neagra Piatră 
Sfântă  și și-a îndreptat gândul spre Allah. A 
binecuvântat pe Agar și pe fiul ei, Ismael. În 
seara zilei lui Arafat, el va aduna patruzeci 
și nouă de pietre mici, de care se va folosi 
a doua zi pentru a construi un zid pentru 
diavol prin care, credea el, îl va împiedica pe 
Avraam să îl aducă jertfă pe Isaac în locul lui 
Ismael. El va încerca să se concentreze și să se 
bucure de Sărbătoarea sacrificiului, cu toate 
că mintea lui este la pregătirea bagajelor și 

la sosirea la timp la aeroport. A fost nevoit 
să se întoarcă acasă de urgență, ca nu cumva 
„familiaritatea” lucrurilor sfinte să îl facă să le 
trateze cu superficialitate.

„Vorbind cu mulți oameni precum Ayse, știu 
că la întoarcerea acasă au înțeles că undeva 
în inima lor ceva lipsește” – ne mărturisește 
un pastor. „Fie ca ei să găsească adevărata 
iertare a păcatelor și puterea de a umbla cu 
Dumnezeu.”

MOTIVE DE RugăCIunE 
 ● Rugați-vă ca adevărul să fie revelat și ca 

adevăratul Dumnezeu să fie cunoscut ca 
Isus Cristos din sămânța lui Avraam, Isaac și 
Iacov, potrivit Scripturii, nu Ismael.

Ziua 30
Duminică 27 Iulie

Ziua pelerinajului în muntele arafatGlobal
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Azi este ziua perfectă pentru 

pelerinaj pe Muntele Arafat.”“



Neținând cont de relația pe care o ai cu 
persoana musulmană pe care o vei scrie 

mai jos, fă-ți promisiunea de a te ruga pentru ea 
pe parcusul Ramadanului. Cere-i Duhului Sfânt 
să îți aducă aminte să te rogi pentru ea și să îți 
dea puterea de a da totul în rugăciune. 

Mă rog pentru:
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Rogă-te pentru un musulman



Rogă-te pentru un musulman
partenerI:

partenerI medIa:
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Comunitatea lumii musulmane  
                 

Regiunea                        Populația musulmană            Populatia totală       Procente

Asia - Pacific                                          985,530,000              4,054,990,000                24.3 %

Orientul Mijlociu și Africa de Nord    317,070,000                 341,020,000            93.0 % 

Africa Subsahariană                             248,110,000                822,720,000  30.2 %

Europa                                                      43,490,000                  742,550,000 5.9 % 

America de Nord                                      3,480,000                344,530,000 1.0 %

America Latină și Caraibe                        840,000                590,080,000 0.1 %

Total global                                    1,598,510,000            6,895,890,000 23.2 %

Datele folosite sunt etimate din 2010 și sunt rotunjite la 10 000. Procentele sunt calculate în jurul acestor 
numere, așa că nu sunt exacte.  Datele sunt furnizate de Forumul Centrului Pew Research privind Religia 
& Viaţa publică şi domeniul Religios Global, decembrie 2012.
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